JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2022

PROCESSO PAD N. 9.237/2021 TRE/AM

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, sediado na Avenida André Araújo, nº 200, Bairro
Aleixo, Manaus-AM, e este Pregoeiro, designado pela Portaria TRE/AM n. 484, de 10/09/2021,
tornam público que, na forma das Leis n.°s 8.666, de 21.06.1993; 10.520, de 17.07.2002, da Lei
Complementar nº 123 de 14/12/2006, do Decreto ns. 5.450/2005 e Portaria TRE-AM n.º 438-2016,
realizarão LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, mediante as
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

No dia, hora e sítio eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura do certame por meio do Sistema
Eletrônico COMPRASNET:

DATA:23/02/2022
HORA DE BRASÍLIA: 11 horas.
SÍTIO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

Não havendo expediente ou sobrevindo quaisquer fatos impeditivos da realização do certame na
data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação
expressa do Pregoeiro aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

1 – DO OBJETO

1.1.

Este pregão tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
serviço comum e continuado de administração, operacionalização e gerenciamento no
fornecimento de combustíveis tipo gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel S-10,
mediante sistema informatizado e uso de cartões magnéticos em rede de postos
credenciados, para abastecimento da frota de veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas, na capital e interior, de acordo com as condições, especificações e
quantidades contidas no Termo de Referência n. 4/2021 SETRAN/COSEG/SAO/TRE-AM
(Anexo I deste Edital).

1.2.

Havendo divergência entre as especificações do objeto descritas no CATSER e as constantes
do Termo de Referência, prevalecerão as últimas.
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2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1.

Poderão participar deste Pregão, observadas as subcondições abaixo, os interessados que
estiverem previamente registrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– SICAF, e no sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação – SLTI, do Ministério da Economia, domiciliado no sítio eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.2.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde os interessados
poderão, inclusive, obter informações a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem
como receber as instruções detalhadas para sua utilização.

2.3.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação realizada diretamente ou por intermédio de seu representante, não
remanescendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AM nenhuma responsabilidade por seu
uso indevido, ainda que por terceiros.

2.4.

Não poderão participar deste Pregão:

I)

Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o TREAM, durante o prazo da sanção aplicada;

II)

Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;

III)

Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada;

IV)

Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no Art.
72, §8º, V, da Lei n. 9.605/98;

V)

Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do Art. 12 da Lei
n. 8.429/92;

VI)

Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no Art. 9º da Lei n.
8.666/93;
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VII)

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

VIII)

Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou
incorporação; (a certidão negativa que comprove essa condição deve ser enviada
juntamente com a proposta da licitante).

IX)

Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum; e

X)

Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.4.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o Art. 9º da Lei n. 8.666/93 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

3 – DA PROPOSTA

3.1.

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

3.2.

A licitante deverá consignar, de forma expressa no sistema eletrônico, o percentual da taxa
de administração que incidirá sobre o valor estimado de consumo de combustível, sendo
este levado a efeito para a fase de lance, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes,
tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

3.3.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital.

3.4.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos.
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3.5.

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar,
em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para
fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

3.6.

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante às sanções previstas neste Edital.

3.7.

As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
3.7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

3.7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

3.8.

As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

3.8.1

Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, e caso persista o interesse do TRE/AM, este poderá solicitar
prorrogação geral da validade acima referida por, no mínimo, igual prazo.

3.9.

No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” deverão ser prestadas todas as
informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto.

3.10.

Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso do
exigido neste certame ou que desatendam as exigências deste Edital.

3.11.

A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste Edital e
seus anexos.

4 – DA SESSÃO PÚBLICA

4.1.

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
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4.3.

Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria
desconexão ou por inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

4.4.

Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.

4.5.

No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente decorridas 24
(vinte e quatro) horas após comunicação expressa aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

5 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1 .

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.2.

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

5.2.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

6 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1.

Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário
e do valor consignados no registro de cada lance.

6.2.

A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.

6.3.

Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do licitante.

6.4.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for registrado primeiro
(art. 30, § 4º do Decreto n. 10.024/2019).
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6.4.1. Nos casos em que não houver lances na fase competitiva, aplicados os critérios de
desempates, caso persista o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas (art. 37, parágrafo único, Decreto n.
10.024/2019).

6.5.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.

6.6.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.

6.6.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

6.7.

Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim definido no inciso II
art. 31 do Decreto n. 10.024/2019.

6.7.1. A etapa de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos, e após isso, o
sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o
período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

6.7.2. Encerrada a etapa prevista no item 6.7.1, o sistema abrirá a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez
por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5
(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.7.3. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 6.7.2,
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o
máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

6.7.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 6.7.2 e 6.7.3, o sistema ordenará os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

6.7.5. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 6.7.2 e 6.7.3,
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03
(três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05
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(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após
esta etapa, o disposto no item 6.7.4.

6.7.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda
às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio,
mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no
item 6.7.5.

7 – DO TRATAMENTO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1.

As disposições contidas nesta seção aplicam-se apenas às microempresas ou empresas de
pequeno porte que apresentarem propostas.

7.2.

Os dispositivos de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte serão observados nesta licitação, conforme previsto na Lei Complementar
n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e no Decreto n. 8.538, de 2015.

7.3.

Consoante o disposto no Artigo 44 daquela Lei é assegurado, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.4.

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas empresas
de pequeno porte e/ou microempresas sejam até 5% (cinco por cento) superiores ao menor
preço.

7.5.

Encerrada a fase de lances e apurado o menor preço, caso este não tenha sido ofertado por
microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro verificará se, dentre as demais
classificadas, há presença de licitante que assim se enquadre e cujo último lance apresente
valor até 5% (cinco por cento) superior a menor proposta. Em caso positivo, proceder-se-á
da seguinte forma:

7.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior ao menor preço apurado
na fase de lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.5.2. Não exercendo a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
a prerrogativa assegurada no subitem anterior, serão convocadas as remanescentes,
cujo último lance esteja dentro do limite previsto no item 7.4, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
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7.6.

Na hipótese da não adjudicação nos termos previstos neste item, o objeto será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8 – DO JULGAMENTO

8.1.

A licitação será julgada pelo critério de menor preço (menor lance referente ao valor da taxa
de administração), na forma prevista no item 3 do Termo de Referência.

9 – DA NEGOCIAÇÃO

9.1.

Após o encerramento da fase de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta
diretamente à licitante que tenha apresentado o menor lance, observando o critério de
julgamento e o valor estimado em pesquisa de preço.

9.2.

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

10 – DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

10.1.

O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade
do preço ofertado em relação à média da pesquisa de preços, bem como sua adequação às
especificações contidas no Termo de Referência.

10.2

Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto,
aquele que estiver acima do preço médio de mercado constante da pesquisa de preços,
devidamente atualizado até a data da abertura da sessão pública, utilizando-se, para o
cálculo, o Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

10.3.

Não se admitirá qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e nem tampouco
proposta que apresente valores irrisórios, simbólicos ou de valor zero, incompatíveis com os
preços do mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie parcela ou a totalidade da remuneração.

11 – DA HABILITAÇÃO

11.1.

A habilitação da licitante será verificada por meio de sua regularidade no SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, e da documentação complementar, especificada neste
Edital.
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11.2.

A regularidade a que se refere o item anterior restringir-se-á à Receita Federal, à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e à
Justiça Trabalhista.

11.3.

Na hipótese de ser verificado o vencimento do prazo de validade de qualquer documentação
exigida para cadastramento, será assegurado à licitante o direito de encaminhar, os
seguintes documentos, atualizados e regularizados:

a) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
b) prova de regularidade com a Fazenda Nacional;

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos junto à Justiça do Trabalho.

11.3.1. A verificação, no SICAF, da existência de restrição relativa à regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte não impede a sua habilitação.

11.4.

A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema ou encaminhar via sistema, sob
pena de inabilitação:

a) declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V, do art. 27, da Lei n.
8.666, de 21/06/93, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27/10/99;

b) declaração de que não possui empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRE-AM
(artigo 3º da Resolução n. 7/2005, do Conselho Nacional de Justiça); ou que estejam
impedidos nos termos do art. 4º da Resolução CNJ n º 156/2012.

11.5.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. Se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz; se a licitante for a filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.6.

A partir da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, para o envio de documentos de
habilitação complementares, fiscais ou não-fiscais (item 11.3 e 11.4), o prazo máximo para
encaminhar será de 120 (cento e vinte) minutos, sob pena de inabilitação.
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11.7.

Em conformidade com a Lei Complementar n.º 123/2006, a comprovação de regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
formalização do ajuste.

11.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, consoante o item
11.3.1, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério do TRE/AM, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.7.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 11.6.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

11.8.

O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões,
para verificar as condições de habilitação dos licitantes, constituindo meio legal de prova as
informações obtidas dessa forma.

11.9.

O documento que não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre sua data de expedição ou revalidação e a data da
abertura da sessão pública for superior a 180 (cento e oitenta) dias.

11.9.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha validade indeterminada.

12 – DA DECLARAÇAO DA LICITANTE VENCEDORA

12.1.

A adjudicação do objeto deste pregão será feita à empresa que, tendo atendido a todas as
condições e exigências deste Edital e seus anexos, apresentar o menor preço.

12.1.1 Será considerada vencedora a licitante que ofertar a proposta com o menor lance
referente ao valor da taxa de administração da prestação dos serviços.

12.2.

O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o reenvio de sua proposta de preços,
devidamente adequada ao último lance, no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos após a
solicitação.
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12.3.

Se a proposta não for aceitável, ou, ainda, se a licitante não atender as exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda este Edital.

13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1.

Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, durante a sessão pública, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, a intenção de recorrer, quando
lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões também
via sistema e em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

13.2.

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento
da sessão, implicará decadência e preclusão desse direito, podendo o Pregoeiro adjudicar o
objeto à licitante vencedora.

13.3.

O Pregoeiro examinará a intenção do recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema. Não será admitida a intenção de recurso de caráter
meramente protelatória, fundada apenas na insatisfação da licitante.

13.4.

No julgamento da habilitação e das propostas, é facultado ao Pregoeiro sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
fazendo-o mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes eficácia e validade para fins de habilitação e classificação.

13.5.

Admitido o recurso, e mantida a decisão do Pregoeiro, será o feito apreciado pela Autoridade
competente. O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

13.6.

Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Presidente do TRE-AM poderá homologar o procedimento de licitação e determinar a
adjudicação do objeto à licitante vencedora.

14 – DA METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1.

Os serviços prestados obedecerão o estabelecido nos itens 5 e 6 do Termo de Referência.
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15 – DAS OBRIGAÇÕES DO TRE/AM

15.1.

Item 9 do Termo de Referência.

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

16.1.

Item 8 do Termo de Referência.

17 – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

17.1.

Os pagamentos referentes ao fornecimento dos combustíveis, serão efetuados em parcelas
únicas, referente a cada mês.

17.2.

O pagamento será efetuado, em moeda corrente, por meio de emissão de Ordem Bancária,
para crédito em conta corrente da Contratada, até o 5º (quinto) dia útil após o atesto pelo
fiscal do contrato ou seu substituto legal, mediante a apresentação do requerimento
contendo os dados bancários da Contratada, nota fiscal/fatura discriminativa e recibo.

17.3.

Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com
a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no caput do art. 6º da Instrução Normativa nº
1.540 - RFB, de 05 de janeiro de 2015, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas
vias.

17.4.

Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será
descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.540 – RFB, de 05 de janeiro de
2015.

17.5.

A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação de regularidade
fiscal atualizada e quite como as Certidões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), da Certidão Negativa de Débitos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
(refere-se à Situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange as
contribuições previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de
24 de julho de 1991) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.

17.6.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação de despesa, o pagamento
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ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta Hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para o TRE-AM.

17.7.

Havendo atraso de pagamento, provocado exclusivamente pelo TRE/AM, o valor devido será
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
I = (TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1.

Quem, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 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 neste Edital e das demais cominações legais. As penalidades serão
obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.2.

As penalidades constantes no item anterior serão aplicadas, também, à contratada, se, na
execução do contrato, ensejar o seu retardamento, falhar ou fraudar o seu objeto,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

18.3.

No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a contratada sujeitar-se-á, garantida a
prévia defesa e o regular processo administrativo, às seguintes sanções, segundo a gravidade
da flata cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
quais serão aplicadas pela autoridade competente:

18.3.1. Advertência;

18.3.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao mês, relativa ao atraso injustificado da
prestação de serviço, calculada pro rata die sobre o valor total da contratação.
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18.3.3. Multa por inexecução parcial, que poderá ser aplicada proporcionalmente à gravidade
da inexecução, no percentual de até 3% (três por cento) do preço total do contrato,
nos seguintes casos:

a)

Não atendimento de providências obrigacionais quando feita pelo Contratante para fins
de sanar algum entrave que o torne irrealizável o objeto do contrato; e

b)

Execução das demais obrigações em desacordo com as disposições do contrato.

18.3.4. Multa por inexecução total, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
preço do contrato.

18.4.

A sanção prevista no item 18.3.1 poderá ser aplicada cumulativamente com as demais
penalidades previstas nos itens 18.3.

18.5.

As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela autoridade competente do TRE-AM,
segundo a gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, garantida a prévia defesa, o recurso e o regular processo administrativo, e
serão compulsoriamente registradas no SICAF.

18.6.

As sanções serão relevadas mediante comprovação da incidência das hipóteses previstas nos
incisos II e V do § 1º do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93, bem como na ocorrência de caso fortuito,
força maior ou fato do príncipe, desde que regularmente comprovado em documentos
contemporâneos a sua ocorrência, motivos em que a Contratada não responderá pelos
prejuízos resultantes, conforme preceitua o art. 393 do Código Civil.

18.7.

O prazo para defesa prévia e para recurso das sanções previstas neste Termo é de 5 (cinco)
dias úteis, contados da regular notificação da contratada, sendo idêntico o prazo para
resposta da autoridade competente.

18.8.

Se a licitante incorrer nas hipóteses de multas previstas neste Edital, havendo créditos a
receber em razão do fornecimento, será efetuada a glosa do valor correspondente à sanção a
ser aplicada, momento em que será notificada para apresentar defesa prévia.

18.9.

Aceita a defesa, o valor glosado será devolvido, em caso de indeferimento ou não
apresentação de defesa prévia e, posteriormente, de recurso, o valor será recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme decisão da autoridade competente.

18.10. Na inexistência ou insuficiência de pagamentos a serem realizados pelo Contratante,
incorrendo a licitante nas sanções previstas neste Edital, será notificada da abertura de
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instrução acerca da aplicação da penalidade de multa, podendo manifestar-se sobre a
matéria objeto do procedimento, no prazo fixado no item 18.7.

18.11. Indeferidas as alegações apresentadas na defesa prévia ou esgotado o prazo para sua
apresentação sem manifestação da licitante, a autoridade competente aplicará a sanção
cabível, respeitados os direitos previstos no capítulo V da Lei n. 8.666/93.

18.12. No caso de aplicação das multas previstas neste Edital, após a decisão da autoridade
superior, o TRE-AM emitirá Guia de Recolhimento da União–GRU no valor correspondente,
cujo pagamento deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a regular
notificação, sob pena de cobrança judicial.

18.13. Caso o valor da multa não seja passível de inscrição em dívida ativa, a contratada sujeitar-seá à aplicação de outra sanção, respeitando-se, em qualquer hipótese, o devido processo
legal.

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1.

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta do Programa de Trabalho
02.122.0033.20GP.0013 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral
e 02.061.0570.4269.0001 – Pleitos Eleitorais.

20 – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
20.1.

A despesa com a execução anual do objeto desta licitação é estimada em R$ 280.774,16
(duzentos e oitenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos),
conforme média da pesquisa de preços, consoante planilha (Anexo III deste Edital).

21 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

21.1.

Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

21.2

O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo TRE/AM.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

21.3.

Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

21.4.

Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos,
poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação
da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de
classificação.

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

22.1. Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias corridos quando não disposto em contrário. Os
prazos somente iniciam e vencem em dia de efetivo expediente no Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas.

22.2

Considerar-se-á atraso injustificado a prestação de serviços efetuada após os prazos fixados
pela fiscalização do Contrato, sem a devida concessão de prorrogação de prazo, em razão de
requerimento devidamente fundamentado.

22.3

Se os prazos elencados neste Edital findarem em dia que não haja expediente no TRE/AM,
ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

22.4

Na hipótese de atraso injustificado na prestação dos serviços, o disposto no subitem anterior
será desconsiderado para fins de contagem dos dias de atraso.

22.5

Considera-se atraso justificado o decorrente das hipóteses previstas nos incisos II e V do § 1º
do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe,
contemporâneos ao prazo da entrega, desde que regularmente comprovados, cabendo à
CONTRATADA apresentar as justificativas por escrito, devidamente fundamentadas.

22.6

Os pedidos de prorrogação e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA serão
apreciados pela autoridade competente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.

22.7

Não sendo aceitos os pedidos de prorrogação e as justificativas, ou não sendo estes
apresentados no prazo previsto neste Edital, iniciar-se-ão os procedimentos referentes à
aplicação das sanções administrativas, podendo o TRE/AM, ainda, decidir pelo cancelamento
da nota de empenho, além das cominações legais aplicáveis.

22.8

Aos recursos administrativos aplicam-se as normas da Lei n. 8.666/93.
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22.9

O TRE/AM informará à licitante qualquer decisão decorrente de requerimentos
apresentados, bem como de decisões relativas à aplicação das sanções previstas neste Edital,
do que será comunicada da abertura de prazo para apresentação de recurso, nos termos
constantes do item 18.7 deste Edital.

22.10 O contrato poderá ser rescindido por inexecução total ou parcial ou nos demais casos
previstos no Art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo das penalidades
contratuais e legais aplicáveis à CONTRATADA.

22.11 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer débito referente a eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

23.1.

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

23.2.

Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

23.3.

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

23.4.

A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

23.5.

As empresas interessadas no certame poderão formular consultas, solicitar informações e
obter esclarecimentos relativos à licitação, em campo próprio do sistema ou mediante
mensagem endereçada ao e-mail cpl@tre-am.jus.br.

23.6.

É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
pública.

23.7.

Constituem anexos do presente Edital, complementando-se para a definição do objeto desta
licitação:
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Anexo I – Termo de Referência n. 4/2021-SETRAN e seu anexo;
Anexo II – Minuta de Termo de Contrato
Anexo III – Planilha Resumo Pesquisa de Preços

Manaus (AM), 09 de Fevereiro de 2022.

Aldo Anísio Pereira de França
PREGOEIRO
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Anexo I do Edital - TERMO DE REFERÊNCIA N. 04/2021-SETRAN/TRE/AM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM E
CONTINUADO DE ADMINISTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO NO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM E
DIESEL S10, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO E USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS EM
REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS
OFICIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS NA CAPITAL E INTERIOR.

1.

DO OBJETO

1.1

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço comum e continuado

de administração, operacionalização e gerenciamento no fornecimento de combustíveis tipo
gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel S-10, mediante sistema informatizado e uso
de cartões magnéticos em rede de postos credenciados, para abastecimento da frota de
veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na capital e interior.

2.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1

O modelo de operacionalização e gerenciamento no fornecimento de combustíveis

via cartão magnético já é utilizado neste Regional desde 2017. Nesse período, a solução
mostrou-se muito satisfatória para o Tribunal tendo em vista a possibilidade de emissão de
relatórios via sistema como medida de controle e medição de uso de combustível,
facilitando o gerenciamento e contingenciamento, quando necessário. Porém, o contrato
atual tem seu termo final previsto para maio de 2022, inclusive com suas possíveis
prorrogações, fato que justifica a abertura de novo processo licitatório. Além da
proximidade do termo final da atual contratação, justifica-se a contratação de empresa
especializada na prestação de serviço comum e continuado de administração,
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operacionalização e gerenciamento no fornecimento de combustíveis, pelo fato do território
do Estado do Amazonas apresentar uma dimensão continental gigantesca, cujo tamanho
inviabiliza a contratação direta dos fornecedores de combustível de veículos automotores,
principalmente nos municípios do interior do Estado. Esta inviabilidade na contratação
direta de combustível com os fornecedores, mostra-se aparente, quando analisada a
distância entre a capital e os municípios do interior do Estado, cuja mobilidade terrestre é
extremamente complexa, principalmente pela quase ausência de vias terrestres trafegáveis
entre essas localidades, como também a quantidade de combustível que se gastaria no
deslocamento para o abastecimento dos veículos em outras localidades.
Além do mais, o que se visa nessa contratação não é o combustível em si, mas a
operacionalização do sistema de gerenciamento para o abastecimento dos veículos
cadastrados pelo Tribunal, cujo o fornecedor do combustível será credenciado pelo
vencedor da licitação.
Posto isso, é imprescindível a contratação de serviços de administração,
gerenciamento e controle de aquisição de combustível mediante uso de cartão magnético,
pois trará solução mais conveniente para a Administração, haja vista, abranger um número
maior de postos para o abastecimento dos veículos, mantendo dessa forma, a frota do
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) abastecida.

2.2

O serviço de administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustível

ocorrerá por intermédio do uso de cartões magnéticos que sistematicamente sejam capazes
de permitir o abastecimento dos veículos autorizados pela Contratante e posteriormente
sejam emitidos relatórios em tempo hábil dos abastecimentos realizados em um
determinado período, comprovando dados como a identificação do veículo, local e data do
abastecimento, tipo de combustível utilizado, condutor e quilometragem, dentre outros que
atendam o objetivo de proporcionar maior eficiência, segurança e controle no
abastecimento dos veículos.
2.3

Com a implantação do sistema proposto será possível esperar o alcance das

seguintes vantagens:
a)

O abastecimento dos veículos da frota do TRE-AM em postos

credenciados pela contratada em Manaus e, no mínimo, na região metropolitana;
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b)

Simplificação dos procedimentos e das rotinas de controle dos

abastecimentos passando do sistema manual para o informatizado, proporcionando
agilidade nos resultados;
c)

Redução diretamente de procedimentos administrativos para a Seção

de Transportes;
d)

Modernização dos controles, precisão das informações e redução do

tempo de compilação e análise de dados.

2.4

Benefícios diretos:
• Maior controle nos custos e segurança no gerenciamento da despesa;
• Emissão de relatórios completos de consumo médio via internet;
• Manutenção da quilometragem atual do veículo;
• Listagem de combustível e valor;
• Matrícula ou senha do condutor;
• Data, hora, local e nome do posto em que ocorreu o abastecimento;
• Determinação do valor de crédito dos cartões pelo TRE-AM;
• Gerenciamento completo via internet com acesso restrito;
• Recargas de créditos periódicos nos cartões eletrônicos;
• Permite maior economia visto que os preços praticados nos postos são os mesmos
de à vista;
• Permite completa movimentação dos cartões via internet como: inclusão, bloqueio,
consulta de extratos e cancelamento.

2.5

Benefícios indiretos:
•

Maximização de resultados;

•

Segurança proporcionada pelo uso de senha eletrônica;

•

Simplicidade operacional;

•

Maior controle de pagamento e facilitação da fiscalização do contrato;

•

Maior controle administrativo e formular informações para prestação de contas.
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2.6

No que tange aos critérios ambientais como condição de credenciamento, o

contratante deverá exigir o cumprimento das normas ambientais a serem seguidas pelo
postos de combustíveis credenciados.
2.7

Para a administração do TRE/AM, o serviço a ser contratado é natureza continuada

devido à necessidade de permanência de sua manutenção, sendo que eventual paralização
poderia, em tese, causar prejuízos às atividades essenciais básicas prestadas aos
jurisdicionados.

3.

QUANTIDADE ESTIMADA E CUSTOS DA CONTRATAÇÃO

3.1

Ordinariamente à quantidade estimada de combustível deverá atender à frota do

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas composta por veículos oficiais constantes no Anexo
I e, extraordinariamente veículos cedidos em anos eleitorais, sendo que o quantitativo
estimado de combustível poderá ser alterado para atender também o abastecimento dos
carros disponibilizados de Órgãos Públicos ou locados pela Contratante, a depender da
disponibilidade dos créditos orçamentários de pleitos eleitorais para o exercício.

3.2

PLANILHA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS ANUAL
DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE/MÉDIA EM LITROS
MENSAL

ANUAL

Etanol

Litros

50

600

Gasolina Comum

Litros

1.780

21.360

Diesel S10

Litros

2.085

25.020

3.2.1

Descrição da estimativa
A quantidade total de litros foi estimada de acordo com a quantidade da última

contratação, incrementando-se apenas oitenta e cinco litros (85 Lt) de diesel mensal para
suprir eventual necessidade do Grupo Gerador de energia do Tribunal.
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Foram feitos o remanejamento de um mil litros (1.000 Lt) de gasolina comum mensal
de um total de dois mil setecentos e oitenta litros (2.780 Lt), previstos na última
contratação, para acrescer um mil litros de diesel (1.000 Lt) na presente contratação,
permanecendo o total de litros da última contratação inalterado. Tal medida se deu em
razão da aquisição de nove (09) Pick-ups do tipo S-10 movida a diesel, fato que demanda o
acréscimo de diesel mensal, considerando que são os veículos mais demandados por serem
utilitários.

3.3

PLANILHA DE CUSTOS
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3.4

Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor lance referente ao valor

da taxa de administração da prestação dos serviços.
3.5

O TRE/AM não se obriga a adquirir as quantidades previstas no item anterior em sua

integralidade podendo também, o crédito disponível de um tipo de combustível ser
transformado em outro tipo, a depender da necessidade e do interesse da Contratante.

3.6

Em anos eleitorais, extraordinariamente o quantitativo de combustível poderá

acrescer em até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com a necessidade do TRE/AM e
também a depender da disponibilidade dos créditos orçamentários de pleitos eleitorais para
o exercício.

3.7

O preço do combustível a ser adquirido não poderá ser superior ao praticado pelo

posto credenciado para pronto pagamento em dinheiro no momento do abastecimento.

3.8

A taxa de administração adotada pela Contratada em virtude dos serviços de

operacionalização e gestão irá compor o valor total do contrato, onde na emissão da nota
fiscal/fatura deverá estar discriminado o mesmo percentual adotado por ocasião da
licitação.

4.

DA CONEXÃO ENTRE O PLANEJAMENTO EXISTENTE

4.1

Os serviços previstos neste Termo de Referência estão contidos na Proposta

Orçamentária/2022, na UA - Seção de Transportes, especificada na categoria de
programação “33.90.39.99.0283 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA”

4.2

As despesas decorrentes da contratação objeto deste Termo de Referência, correrão

às contas dos Programas de Trabalho na Ação Julgamento de Causas e Gestão Administrativa
no Estado do Amazonas) e Ação Pleitos Eleitorais.
O seu código CATSER é 24341.
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4.3

A contratação estará condicionada às efetivas necessidades do serviço,

direcionadas a atender o planejamento estratégico do órgão, observando as seguintes
legislações e normas:

- Lei n. 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição
Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências;

- Lei n. 10.520, de 17/07/02, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências;

- Decreto Nº 9.507, De 21 De Setembro De 2018, que Dispõe sobre a execução
indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista
controladas pela União;
-Dentre outras relacionas as contratações públicas.

5.

DO DETALHAMENTO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO

5.1

Cada cartão magnético destinado ao veículo é de uso exclusivo do veículo para ele

identificado, não sendo permitido o abastecimento ou qualquer outra despesa em veículo
diverso daquele, sendo responsabilidade da Contratada a apresentação de solução que iniba
ou identifique, com agilidade e segurança, as eventuais utilização não autorizadas.

5.2

Caso a Justiça Eleitoral do Amazonas requisite veículos de Órgão Públicos, durante o

período eleitoral, o fiscal do contrato encaminhará à Contratada uma relação contendo a
especificação de cada veículo e o período em que deverão permanecer cadastrados no
sistema, sendo confeccionado gratuitamente, a quantidade solicitada de cartões provisórios
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5.3

A contratada deverá, ainda, confeccionar 01 (um) “Cartão Gerencial” para o fiscal do

contrato visando a eventual aquisição de combustível em reservatório adequado com a
finalidade de abastecer o Motor Gerador de Energia do Tribunal, bem como permitirá, em
situações excepcionais, que qualquer veículo seja abastecido, permitindo-se - em todo caso o registro da referida transação para fins de controle e auditoria.

5.4

O cartão destinado ao veículo permanecerá como propriedade exclusiva da

Contratada, devendo ser devolvido, pela Contratante, em caso de rescisão do contrato. Em
caso de falhas no cartão, quando do abastecimento, a transação poderá ser concluída com o
“Cartão Gerencial” da fiscalização do contrato, nos termos do item 5.3.

5.5

A contratada deverá credenciar postos de abastecimento nos municípios

relacionados no Anexo I, exceto quando, por inviabilidade técnica, na cidade não conste
nenhum estabelecimento que forneça combustível com uso do cartão eletrônico e/ou
magnético, sendo obrigatório o credenciamento, no mínimo, de 20% (vinte por cento) dos
municípios listados.

5.6

Somente serão realizadas operações que não ultrapassem o limite de crédito

destinado a cada veículo. Poderá o Diretor Geral, em anos eleitorais, autorizar seja realizado
aquisição de combustível com o cartão gerencial visando suprir eventual necessidade de
abastecimento de lanchas e/ou motores de energia em locais de votação.

5.7

Na hipótese do crédito tornar-se insuficiente por motivos alheios à gestão

(ocorrências operacionais não programadas, tarefas extras, entre outras), apenas o
responsável pela fiscalização ou seu substituto legal, poderá realizar autorização de crédito
adicional, para o período necessário.

5.8

O contratado deverá apresentar comprovante dos abastecimentos realizados,

independentemente de solicitação prévia do contratante e sem custo adicional, a saber:
5.8.1 O nome do estabelecimento comercial onde foi efetivada a transação de
compra de combustível;
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5.8.2 A data e hora da transação e a quantidade e tipo de produto comprado;
5.8.3 Valor unitário e total da operação.

5.9

O Contratante não se responsabilizará pelo pagamento de qualquer item realizado,

por erro da Contratada, cabendo o ônus do prejuízo da venda indevida à contratada.
5.10

É de responsabilidade da contratada garantir que as informações digitadas no

momento da transação na rede de postos varejistas credenciados sejam verídicas. Caso haja
enganos ou distorções, a Contratada deverá disponibilizar relatórios que possibilitem a
identificação das anomalias, em tempo hábil de correção.

5.11

Para utilização do cartão de cada veículo, o motorista deverá apresentá-lo ao

estabelecimento credenciado onde, através do equipamento da Contratada, será efetuada a
identificação da placa do veículo, a numeração do hodômetro, valor da compra, quantidade
e tipo do produto comprado.
5.12

Finalizada a operação, o condutor autorizado digitará a senha exclusiva do sistema

para autorizar a transação, recebendo um termo impresso pelo equipamento da Contratada
instalado no estabelecimento credenciado, denominado comprovante de transação,
contendo todas as informações referentes à compra de produto realizada no referido
estabelecimento.

5.13

O portador deverá encaminhar o referido termo impresso às respectivas áreas

definidas pela estrutura de gestão do Contratante que serão amplamente controladas.

5.14

A Contratada deverá cadastrar senha individual para cada motorista relacionado pelo

Contratante.

5.15

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

Contratada, instalados em sua rede de estabelecimentos credenciados, ou em situações de
força maior (falta de energia elétrica, etc.), obriga-se a Contratada a disponibilizar
procedimento de compra contingencial, através de serviço de atendimento ao cliente
disponível que consiste na obtenção, por telefone ou outro meio, por parte do posto
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varejista, do número da autorização de compra a ser transcrito para um formulário
específico da Contratada ou credenciada, e que garanta a manutenção das informações
necessárias ao controle dos abastecimentos da frota de forma que não prejudique a
continuidade das atividades operacionais de transportes.

5.16

No caso de impossibilidade de acesso à rede da Contratada, pelos estabelecimentos

credenciados ou pelo Contratante, a Contratada deverá disponibilizar o procedimento por
meio de serviço de atendimento ao cliente, entre os horários de 06:00h até às 22:00h, nos
07 (sete) dias da semana, de forma a garantir a operação com segurança dos dados
imprescindíveis para o Contratante.

5.17

Os cartões magnéticos (Anexo III) deverão ser entregues bloqueados ao fiscal

do contrato, na Seção de Transportes do TRE/AM, sendo a liberação realizada
exclusivamente pelo mesmo ou através de seu substituto legal, através de painel
administrativo na internet, acompanhados das respectivas senhas para utilização
em envelope lacrado.

5.18

Cada cartão, inicialmente, deverá possuir o crédito que possa abastecer o mínimo de

40 (quarenta) litros de combustível, cujo o quantitativo deverá ser renovado quando
utilizado automaticamente a cada 30 (trinta) dias, mesmo que a fatura não tenha sido paga,
mas que esteja dentro do prazo de vencimento, considerando que o pagamento seja mensal.

5.19

O Contratante, atendendo as necessidades de serviços, poderá solicitar o

remanejamento dos créditos não utilizados para outros cartões, ou reutilizá-los de forma
julgar mais conveniente ao interesse da administração.

5.20

Durante a execução do contrato poderão ser incluídos novos veículos a critério da

Contratante, numa estimativa de 7 (sete) vezes a quantidade de cartões fornecidos
inicialmente, podendo a fiscalização do contrato excluí-los, quando necessário ao interesse
da administração, por meio de solicitação online.
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6.

DOS RELATÓRIOS

6.1

Os Relatórios obrigatoriamente serão gerados mensalmente de forma online e

personalizados, disponibilizados pela contratada de forma a conter, no mínimo, as seguintes
informações, acumuladas a partir da contratação dos serviços:

6.1.1 Relação dos veículos por marca, modelo e ano de fabricação;
6.1.2 Histórico das operações realizadas pela frota contendo: data, hora,
identificação do estabelecimento, identificação do usuário, produto adquirido, quantidade
adquirida e valor total da operação e saldo do cartão;
6.1.3 Análise e histórico de consumo de combustível (km/l) de cada veículo da
frota;
6.1.4 Quilometragem percorrida pelos veículos;
6.1.5 Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pelo
Contratante;
6.1.6 Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado;
6.1.7 Descritivo dos limites de créditos distribuído aos veículos da frota ou grupo de
veículos previamente estabelecidos na implantação;
6.1.8 Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de combustível;
6.1.9 Relatórios constando apenas os veículos que apresentaram prováveis
distorções em termos de quilometragem/hora e consumo de combustíveis;
6.1.10 Relatório do histórico de consumo de combustível, por veículo, por
estabelecimento, por lotação, contendo no mínimo a placa, marca, tipo e ano do veículo,
data, hora, local, nome do condutor, nome do estabelecimento, quantidade de litros,
hodômetro, valor unitário, valor total, média km/l prevista e realizada e preço médio do
combustível;
6.1.11 Os limites do consumo de combustível poderão ser fixados a critério do
Contratante, por veículo ou por lotação e poderá ser definido em função da:
a) Quantidade de litros;
b) Valor do combustível;
c) Quilometragem percorrida.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

6.2. A Contratante, pode, a qualquer momento, solicitar novos relatórios de acordo com a
sua necessidade, sempre na forma online;

6.3. A Contratada deverá disponibilizar ao Contratante em até 24 (vinte e quatro horas),
contadas da ocorrência do evento, as informações referentes às operações da frota por
meio eletrônico, via download, em arquivos nos formatos e descrições de campos a serem
fornecidas pelo Contratante.

7.

DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

7.1

Os interessados em participar do certame licitatório, que tenha por fim a contratação

do objeto deste Termo de Referência, deverão satisfazer as seguintes condições mínimas de
regularidade fiscal, de capacidade técnica e de habilitação:
7.1.1 estar regular junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF);

7.1.2 estar regular junto à Seguridade Social, podendo comprovar por meio do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

7.1.3 estar regular junto à Dívida Ativa da União, podendo comprovar por meio do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

7.1.4 estar regular junto às Fazendas Públicas Federal e Justiça do Trabalho,
podendo comprovar por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF) ou apresentação das certidões;

7.2

Declarar a inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação no

certame.
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7.3

Declarar a conformidade com as especificações dos meios para fornecimento de

combustíveis no atendimento ao certame decorrente deste Termo de Referência.

7.4

Declarar que não emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e
de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas.

7.5

Declarar, com base nas disposições do edital de licitação, o cumprimento do disposto

no Art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, conforme
prescreve o Art. 27, V, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de
27 de outubro de 1999.

8.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1

Executar os serviços conforme especificações contidas no Termo de Referência, Edital

e seus anexos e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais.

8.2

Fornecer os dispositivos e equipamentos necessários, nos termos de sua proposta.

8.3

Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais

causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros.

8.4

Dispor de empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados de acordo com as normas e determinações em vigor.

8.5

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

8.6

Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestação dos serviços.

8.7

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.8

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.9

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as

obrigações assumidas, sem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Contrato.

8.10

Arcar com os ônus decorrentes de eventuais equívocos no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, 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 8.666/1993.

8.11

Manter atualizada a rede de estabelecimentos credenciados ao sistema, informando

periodicamente ao TRE-AM, na pessoa de seu representante nomeado para fiscalizar o
contrato sobre as inclusões e/ou exclusões ocorridas.

8.12

Reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, não permitindo

que haja qualquer tipo de problema no fornecimento por razões dessa natureza ou de
qualquer outra natureza.

8.13

Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo TRE-AM quanto à

execução dos serviços contratados.
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8.14

Providenciar a substituição do cartão sempre que necessário, seja por falha, perda ou

extravio;

8.15

A contratada deverá garantir o preço à vista dos produtos oferecidos pela rede de

postos ou estabelecimentos credenciados na data da ocorrência do abastecimento;

8.16

Proporcionar o abastecimento dos veículos e emitir o faturamento considerando o

valor do combustível na bomba na data do abastecimento.

8.17

Assumir todos os encargos de possíveis demandas relacionadas ao objeto da

contratação.

8.18

Assumir a responsabilidade pelo encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicação do objeto do presente Termo de Referência.

8.19

Credenciar junto ao Contratante um preposto, com poderes de decisão para atuar

perante o TRE-AM, para prestar esclarecimentos, atender possíveis reclamações e
providenciar os atendimentos das solicitações formuladas.

8.20

Garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade, sem nenhum outro

ônus.

8.21

Substituir os cartões magnéticos defeituosos ou danificados, sem custo, sempre que

solicitado pela Contratante.

8.22

Disponibilizar local de consulta na web sobre os créditos disponível para os cartões.

8.23

Efetuar recarga de créditos nos cartões magnéticos, sempre que solicitada pela

contratante na quantidade ou no valor que este estabelecer.
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8.24

Deverá garantir que os postos conveniados disponibilizem uma via do comprovante

da operação durante a aquisição dos combustíveis, no ato do fornecimento.

8.25

Bloquear os cartões magnéticos, sempre que solicitado pela fiscalização.

8.26

Fornecer ao Contratante, cartões extras, sem custo adicional, caso ocorra acréscimo

na frota mesmo que sendo temporariamente.

8.27

Credenciar e manter posto de abastecimento em todos os municípios relacionados

no Anexo I, exceto quando da falta de posto na cidade que trabalha com o uso do cartão por
falta de estrutura de sistema da Informação ou telefônico.

8.28

Fornecer os quantitativos de cartões magnéticos necessários para o abastecimento

dos veículos oficiais do TRE-AM, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência,
devendo a entrega ser realizada na Seção de Transporte do TRE-AM ou em Cartório das
Zonas eleitorais indicadas pela fiscalização do Contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar
da solicitação.

9.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1

Promover a execução do contrato onde deverá ser acompanhada e fiscalizada por um

representante da administração designado, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, de
preferência de servidor lotado na Seção de Transportes do TRE-AM.

9.2.

Efetuar o pagamento, por meio de ordem bancária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

a partir da data do recebimento da nota fiscal/fatura, desde que cumprida todas as
exigências e formalidades do termo de contrato.

9.3

Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas e imperfeições ocorridas,

consideradas de natureza grave, fixando prazo para as devidas correções.
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9.4

Prestar as informações necessárias e os esclarecimentos atinentes a prestação dos

serviços objeto da contratação e que venham a ser solicitados pela Contratada.

10.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1

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

reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de
seus agentes e prepostos.

10.2

As exigências da fiscalização do TRE/AM serão prontamente atendidas pela

Contratada, sem ônus para aquele, cabendo a esta executar o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

10.3

O Contratante se reserva o direito de rejeitar em todo ou em parte a prestação dos

serviços em desacordo com as exigências do Edital e do contrato de prestação de serviços
celebrado.

10.4

Acompanhamento, fiscalização e gerenciamento dos serviços, objeto deste Termo,

serão exercidos pelo fiscal do contrato, sendo este designado pela administração,
preferencialmente, da Seção de Transportes (SETRAN).

10.5

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante, este

deverá solicitar a seus superiores em tempo hábil a adoção das medidas convenientes.

10.6

O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o objeto

do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas observadas.
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11. CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS

11.1

O contrato decorrente deste Termo de Referência deverá estabelecer, ainda, as

seguintes condições:

11.1.1

Ser alterado na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art.

65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores;
11.1.2

Ser rescindido por inexecução total ou parcial ou nos demais casos

previstos no art. 78 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo das penalidades
contratuais e legais aplicáveis;

11.1.3

Ter o pagamento efetuado mediante apresentação da nota

fiscal/fatura e recibo correspondente ao serviço prestado que deverá ser atestada pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, além de constar
relatório de abastecimento;

11.1.4

O “atesto” pelo fiscal do contrato ou seu substituto legal fica

condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/fatura apresentada pela
contratada com os serviços efetivamente prestados.

11.2

O pagamento das notas fiscais/faturas somente será efetivado após a verificação da

regularidade fiscal da empresa contratada junto a Certidão Negativa do Fundo de Garantia
por tempo de Serviço – FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União, incluindo a regularidade relativas à seguridade Social – INSS e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.3

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

à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação de despesa, o documento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a TRE-AM.
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12.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.

O descumprimento das condições estabelecidas no contrato decorrente deste termo

de referência sujeitará a Contratada às penalidades previstas na Lei n. 10.520/2002 e na Lei
n. 8.666/1993, com suas alterações posteriores.

12.1

O licitante que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para

o certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, poderá ser descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no presente Termo
de Referência e das demais cominações legais. As penalidades serão obrigatoriamente
registradas no SICAF.

12.2

As penalidades constantes no item anterior serão aplicadas, também, à contratada,

se, na execução do contrato, ensejar o seu retardamento, falhar ou fraudar o seu objeto,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

12.3

No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a Contratada sujeitar-se-á,

garantida a prévia defesa e o regular processo administrativo, às seguintes sanções, segundo
a gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, as quais serão aplicadas pela autoridade competente:
12.3.1

Advertência.

12.3.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao mês, relativa ao atraso injustificado da
prestação de serviço, calculada pro rata die sobre o valor total da contratação;
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12.3.3 Multa por inexecução parcial, que poderá ser aplicada proporcionalmente à
gravidade da inexecução, no percentual de até 3% (três por cento) do preço total do
contrato, nos seguintes casos:
a) não atendimento de providências obrigacionais quando feita pelo
Contratante para fins de sanar algum entrave que o torne irrealizável o objeto do contrato; e
b) execução das demais obrigações em desacordo com as disposições do
contrato.
12.3. Multa por inexecução total, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o
preço do contrato.
12.4

A sanção prevista no item 12.3.1 poderá ser aplicada cumulativamente com as

demais penalidade prevista nos itens 12.3.
12.5

As sanções previstas neste termo serão relevadas na incidência dos incisos II e V do §

1º do Art. 57 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como na ocorrência de caso
fortuito, força maior ou fato do príncipe, em documentos contemporâneos às suas
ocorrências, desde que regularmente comprovados, motivo em que à Contratada não
responderá pelos prejuízos resultantes, conforme preceitua o Art. 393 do Código Civil.

13.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

13.1

A vigência contratual da prestação dos serviços objeto da contratação será de 24

(vinte e quatro) meses, a contar da publicação de seu extrato na imprensa oficial, podendo
ser prorrogado, por igual e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a Administração, até o limite de 60(sessenta) meses (art.57, inciso II da
Lei nº 8.666/93).

13.2. JUSTIFICATIVA DA VIGÊNCIA
A regra dos contratos, de acordo com a Lei 8.666/93, é adstrita aos respectivos
créditos orçamentários. Contudo, a própria lei faculta exceções, entre as quais está a
referente aos contratos de prestação de serviços contínuos (art. 57, inc. II). Para isso,
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passamos a colacionar as jurisprudências acerca do significado de serviços de natureza
continuada:
Acórdão 1386/2005 Segunda Câmara (...) A jurisprudência desta Corte de Contas
também se alinha a este entendimento: ‘O Exmo. Sr. Ministro Relator Marcos Vilaça, em seu
relatório para a Decisão n.º 466/1999 - Plenário, traz o entendimento do jurista Carlos Pinto
Coelho Motta sobre o assunto: serviços contínuos são aqueles que não podem ser
interrompidos; fazem-se sucessivamente, em solução de continuidade, até seu exaurimento
ou conclusão do objetivo. A exemplo, teríamos: limpeza, conservação, manutenção,
vigilância, segurança, transporte de valores, carga ou passageiros. (Eficácia nas Licitações e
Contratos, 7.ed. ,1998). E ainda:
Acórdão 1382/2003 - 1ª Câmara. Ministro Relator: Augusto Sherman Cavalcanti. O
Exmo. Sr. Ministro Walton Alencar utilizou-se da mesma doutrina em seu relatório para o
Acórdão 128/1999 - Plenário. No relatório para a Decisão n.º 1098/2001 - Plenário, o
Ministro Adylson Motta afirma que: De natureza continuada são os serviços que não podem
ser interrompidos, por imprescindíveis ao funcionamento da entidade pública que deles se
vale.
Portanto, a conformação de um serviço como contínuo exige traços da essencialidade
e da habitualidade de sua prestação, de sorte que, sua paralisação impõe prejuízo ao
atendimento da missão institucional da Administração. Assim, se faz no presente caso deste
termo de referência. Entretanto, tem sido praxe da administração pública firmar vigência
destes contratos por 12 (doze) meses e prorrogá-los sucessivamente.
O que ocorre porém, é um desgaste enorme de servidores de diversos setores,
acúmulo de trabalho (e retrabalho), além de dispêndio de material, tempo e dinheiro
público.
Ao proferir seu voto no Acórdão 1214/2013, o Relator Ministro Aroldo Cedraz, assim
se pronuncia:
“Entendo que não se deva fixar uma orientação geral de que a administração deve ou
não fazer contratos para prestação de serviços continuados com prazos de 12, 24 ou 60
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meses. É uma avaliação que deve ser feita a cada caso concreto, tendo em conta as
características específicas daquela contratação”.
Isto posto, entendemos que no presente contrato, o prazo de 24 meses atende às
seguintes finalidades:
1- Vantajosidade de condições para Administração;
2- Economicidade nos procedimentos de prorrogação;
3- Maior segurança para as empresas em ofertar preços/vantagens tendo em
vista a maior estabilidade (duração de contrato);
4- Com prazo de duração maior, é esperado aumento de concorrência entre as
empresas e participação de melhores qualificadas tanto no aspecto financeiro quanto no
da qualidade de serviços.
3.3. Justifica-se a necessidade de prorrogação contratual, haja vista tratar-se de serviço de
natureza continuada, em razão de sua habitualidade e essencialidade do serviço a ser
contratado, sendo essa atrelada à necessidade de existência e manutenção do contrato
para não implicar em prejuízo às atividades desenvolvidas pela utilização do serviço de
transporte por essa Regional, configurando-se a habitualidade pela necessidade do serviço
ser prestado mediante contratação de terceiros de modo permanente.
14.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1

O contrato poderá ser rescindido por inexecução total ou parcial ou nos demais casos

previstos no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo das penalidades
contratuais e legais aplicáveis.

15.

15.1

DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Amazonas,

como o competente para dirimir as questões decorrentes da execução desta contratação.

Manaus(AM), 16 de novembro de 2021.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Integrante
Nome:
Rafael da Silva Pantoja
Lotação:
Seção de Transportes – SETRAN
Telefone: 92 3632-4453
E-mail:
rafael.pantoja@tre-am.jus.br
1.2. Integrante
Nome:
Roberto Lopes Galiza
Lotação:
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Telefone: 92 3632-4455
E-mail:
roberto.galiza@tre-am.jus.br
1.3. Integrante
Nome:
Josenildo Pereira Soares
Lotação:
Seção de Análise de Compras - SECOM
Telefone: 92 3632-4475
E-mail:
Josenildo.soares@tre-am.jus.br
1.4. Integrante
Nome:
José Wanderley de Oliveira
Lotação:
Seção de Transportes – SETRAN
Telefone: 92 3632-4453
E-mail:
Wanderley.oliveira@tre-am.jus.br

RAFAEL DA SILVA PANTOJA
Chefe da Seção de Transportes
TRE/AM
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DAS UNIDADES ELEITORAIS E RESPECTIVOS MUNICÍPIOS ONDE DEVERÃO HAVER
POSTO DE COMBUSTÍVEIS CREDENCIADOS

Municípios/Zona Eleitoral com Veículo Oficial
01* Manaus
03ª – Itacoatiara
04ª - Parintins
05ª – Maués
06ª - Manacapuru
07ª – Codajás
08ª – Coari
09ª – Tefé
10ª - Fonte Boa
11ª - Eirunepé
12ª - Lábrea
13ª - Canutama
14ª - Boca do Acre
15ª - Borba
16ª - Manicoré
17ª - Humaitá
18ª - Barcelos
19ª - São G. Cachoeira
20ª - Benjamin Constant
21ª - Carauari
22ª - São Paulo de Olivença
23ª - Careiro
23ª Careiro

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

25ª - Urucurituba
26ª - Barreirinha
27ª - Urucará
28ª - Nova Olinda do Norte
29ª - Novo Aripuanã
30ª - Santa Isabel do Rio Negro
33ª - Anori
34ª - Novo Airão
35ª - Autazes
35ª - Autazes
36ª - Tabatinga
38ª - Tapauá
39ª - Silves
41ª – Jutaí
42ª - Atalaia do Norte
43ª - Nhamundá
44ª - Pauiní
45ª - Guajara
46ª - Envira
47ª - Santo Antônio do Iça
48ª - Japurá
49ª - Maraã
50ª - Juruá
51ª - Presidente Figueiredo
52ª - Rio Preto da Eva
53ª - Anamã
54ª - Beruri
55ª - Caapiranga
56ª - Iranduba
57ª - São Sebastião do Uatumã
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60ª - Alvarães
61ª - Careiro da Várzea
64ª - Boa Vista do Ramos
66ª - Manaquiri
67ª – Apuí
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ANEXO II – DO TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRE-AM

Modelo

Marca

Placa

Ano

Comb.

Classificação

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7451

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7661

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7551

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7591

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7701

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7491

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7861

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7681

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7831

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7411

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7741

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7391

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7761

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7721

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7781

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7821

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7621

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7841

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7571

2013/2014

Gasolina

Serviço

Moto Fazer 125

Yamaha

NOK 7811

2013/2014

Gasolina

Serviço

Gol City 1.0

Volkswagen

JXK 1447

2005/2006

Flex

Serviço

Gol City 1.0

Volkswagen

JXK 1457

2005/2006

Flex

Serviço

Corolla

Toyota

JKH 6451

2005/2006

Gasolina

Representação

Corolla

Toyota

JKH 6481

2005/2006

Gasolina

Representação
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Motocicleta

Sundown

JXF 5882

2007/2007

Gasolina

Serviço

Van Boxer

Peugeot

OAF 9213

2012/2013

Diesel S10

Serviço

Van Boxer

Peugeot

OAJ 2374

2013/2013

Diesel S10

Serviço

Van Boxer

Peugeot

OAJ 2394

2013/2013

Diesel S10

Serviço

Frontier

Nissan

NOI 0184

2008/2009

Diesel

Serviço

L-200 4x4 GL

Mitsubishi

JXG 6357

2005/2005

Diesel

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0387

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 9058

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0687

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0307

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHK 9857

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0627

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0657

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0407

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHK 9977

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 7478

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHN 5391

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0377

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHK 9927

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHN 5421

2017/2017

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 7558

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHK 9877

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0357

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 9348

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHM 0638

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHK 9957

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHK 9997

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHM 1498

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0647

2016/2016

Flex

Serviço

Hunter
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Moto Cargo 160

Honda

PHN 5411

2017/2017

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0637

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0677

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 9778

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHK 9897

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHN 5401

2017/2017

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0337

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0397

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0427

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHN 5381

2017/2017

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0317

2016/2016

Flex

Serviço

Moto Cargo 160

Honda

PHL 0417

2016/2016

Flex

Serviço

Ranger XLS

Ford

PHL 9803

2017/2018

Diesel S10

Serviço

Focus Sedan

Ford

NOV 5034

2012/2012

Flex

Serviço

Ranger XLS

Ford

PHL 9793

2017/2018

Diesel S10

Serviço

Focus Sedan

Ford

NOV 5044

2012/2012

Flex

Serviço

S10 LTZ

Chevrolet

QZQ-8C08

2019/2020

Diesel S10

Serviço

S10 LTZ

Chevrolet

QZQ-9D08

2019/2020

Diesel S10

Serviço

S10 LTZ

Chevrolet

QZQ-8C28

2019/2020

Diesel S10

Serviço

S10 LTZ

Chevrolet

QZQ-8C98

2019/2020

Diesel S10

Serviço

S10 LTZ

Chevrolet

QZQ-8D48

2019/2020

Diesel S10

Representação

S10 LTZ

Chevrolet

QZQ-8D28

2019/2020

Diesel S10

Serviço

S10 LTZ

Chevrolet

QZQ-8B48

2019/2020

Diesel S10

Serviço

S10 LTZ

Chevrolet

QZQ-8C78

2019/2020

Diesel S10

Serviço

S10 LTZ

Chevrolet

QZQ-8D18

2019/2020

Diesel S10

Representação

Microônibus

Agrale

MHL 0652

2007/2007

Diesel

Serviço
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ANEXO III – DO TERMO DE REFERÊNCIA
Observação - a contratada deverá confeccionar os cartões grafados em cada um a
identificação dela própria como também, da Contratante, a saber:

Cartão dos Veículos:

CONTRATADA

TRE/AM

Justiça Eleitoral do Amazonas
Contrato TRE/AM nº
Placa do veículo
Validade:

nº Cartão

Cartão dos Motoristas /Usuário:

CONTRATADA

TRE/AM

Justiça Eleitoral do Amazonas
Contrato TRE/AM nº
Nome do Motorista /Usuário
Validade:

nº Cartão
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ANEXO VIII – DO TERMO DE REFERÊNCIA

RECIBO DE PAGAMENTO (Modelo)

Itens:
1 - CABEÇALHO com Nome da Empresa ou Logotipo e CNPJ;
2 - CORPO do Documento, vide Texto do Documento, (Fonte 12);
3 - RODAPÉ com Endereço da Empresa, Telefones para contato e e-mail (Fonte 08).

RECIBO

Recebi do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas – TRE/AM a quantia de R$ [Valor
Numérico do Serviço Prestado] ([Valor Por Extenso do Serviço Prestado]) referente a Nota
Fiscal de Serviços n.º [XXXXXX], sobre a prestação de serviços nos termos do Contrato n.º
[XXX/2016], referente ao [1º ou 2º] Turno Eleitoral, pelo qual dou plena e total quitação.

Manaus/AM, [Data]

Atenciosamente,

[Assinatura do Responsável pela CONTRATADA]
________________________________________
[Nome do Responsável pela CONTRATADA]
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ANEXO II DO EDITAL – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVIÇO COMUM E CONTINUADO DE
ADMINISTRAÇÃO,
OPERACIONALIZAÇÃO
E
GERENCIAMENTO
NO
FORNECIMENTO
DE
COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL,
DIESEL COMUM E DIESEL S-10, CELEBRADO ENTRE A
UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXX .

Aos xx dias do mês xxxxxxxx de 2022, compareceram, de um lado, a UNIÃO FEDERAL, por intermédio
do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, inscrito no CNPJ sob o n. 05.959.999/0001-14,
situado na Avenida André Araújo, n.º 200, Bairro Aleixo, na cidade de Manaus/AM, aqui
representado pelo seu Presidente, Desembargador WELLINGON JOSÉ DE ARAÚJO, portador da C.I.
n.º 147 TJ/AM, inscrito no CPF sob o n. 006.894.322-91, residente e domiciliado na cidade de
Manaus/AM, no uso das atribuições que lhe são conferidas, neste ato denominado CONTRATANTE e,
de outro, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n. XXXXXXXXXXXXXXXXX,
situada na Rua XXXXXXXXXXXXXX, n. XXX bairro XXXXXXXXXXXX, na cidade de Manaus/AM,
representada pelo seu Diretor Comercial, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da C. I. n.º
XXXXXXXX SSP/AM, inscrito no CPF sob o n.º XXXXXXXXXXXXX, ora denominada CONTRATADA, por
força do presente instrumento e em conformidade com o Processo PAD n. 9.237/2021 – TRE/AM,
com os termos do Edital de Pregão n. XXX/2021 e seus Anexos, e com o disposto na Lei n.º 10.520,
de 17/07/2002, e alterações posteriores, e na Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores,
para celebrar CONTRATO DE SERVIÇO COMUM E CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO,
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA
COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S-10, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto o serviço comum e continuado de Administração,
Operacionalização e Gerenciamento no fornecimento de combustíveis tipo gasolina comum, etanol,
diesel comum e diesel S-10, a serem prestados nos municípios relacionados no anexo I do Termo de
Referência n. 4/2021-SETRAN/COSEG/SAO/TRE-AM.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pela execução do objeto do presente Contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
mensal estimado de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perfazendo um
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valor anual estimado de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme
proposta comercial da CONTRATADA e em conformidade com os termos definidos no item 17 do
Edital de Licitação, sem qualquer ônus ou acréscimos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado, em moeda corrente, por meio de emissão de
Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da Contratada, até o 5º (quinto) dia útil após o
atesto pelo fiscal do contrato ou seu substituto legal, mediante requerimento, acompanhado dos
seguintes documentos:

I – Nota fiscal de serviços/fatura;

II – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

III – Recibo de Pagamento regularmente assinado;

IV – Comprovantes de Regularidade perante a Fazenda Federal, a Dívida Ativa da União, o FGTS, com
validade vigente; e

V – Declaração a que se refere o art. 3º, XI da Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro
de 2004 (simples nacional), se for o caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais deva
constar deverá ser o mesmo indicado no preâmbulo do contrato, na proposta comercial apresentada
por ocasião da licitação, e na nota de empenho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação de despesa, o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
Hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para o TRE-AM.

PARÁGRAFO QUARTO: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados
exclusivamente pelo TRE/AM, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, e os juros de
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I – I = (TX/100)/365; e

II – EM = I x N x VP
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(onde: I= Índice de atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora atual; EM =
Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; e VP = Valor da parcela em atraso).

PARÁGRAFO QUINTO: Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de
apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à
mora.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do presente Instrumento Contratual correrão por conta do
Programa de Trabalho 02.122.0033.20GP.0013 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na
Justiça Eleitoral e 02.061.0570.4269.0001 – Pleitos Eleitorais, em conformidade com o orçamento da
Justiça Eleitoral.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para o custeio das despesas decorrentes da execução do objeto deste
instrumento foi emitida a Nota de Empenho 2022NEXXXXXX, em XXXXXXXX, no valor de R$ XXXXXX
(XXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência por 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua publicação
no Diário Oficial da União.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por se tratar de serviços de execução contínua, o presente Contrato poderá
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para o CONTRATANTE, limitado, em qualquer caso, a 60 (sessenta) meses, sempre através
de Termos Aditivos, conforme permissivo contido no Art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93 e alterações
posteriores.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade superior e
devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser prorrogado em até 12
(doze) meses, conforme faculta o Art. 57, §4º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para que o presente contrato seja prorrogado devem ser preenchidos todos
os requisitos abaixo enumerados, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

a) Interesse do CONTRATANTE na realização do serviço;
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b) Prestação regular dos serviços;
c) Ausência de qualquer punição de natureza pecuniária imposta à CONTRATADA;
d) Permanência de valor do contrato economicamente vantajoso para o CONTRATANTE,
demonstrado mediante pesquisa de mercado; e
e) Concordância da CONTRATADA com a prorrogação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

As condições gerais de prestação dos serviços estão definidas nos itens 5 e 6 do Termo de Referência
4/2021-SETRAN/COSEG/SAO/TRE-AM.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

I-

Executar os serviços conforme especificações contidas no Termo de Referência, Edital e seus
anexos e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais.

II -

Fornecer os dispositivos e equipamentos necessários, nos termos de sua proposta.

III -

Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros.

IV -

Dispor de empregados habilitados e com conhecimento básico dos serviços a serem
executados de acordo com as normas e determinações em vigor.

V-

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante.

VI -

Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços.

VII -

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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VIII -

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX -

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, sem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Contrato.

X-

Arcar com os ônus decorrentes de eventual equívocos no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, 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 8.666/1993.

XI -

Manter atualizada a rede de estabelecimentos credenciados ao sistema, informando
periodicamente ao TRE-AM, na pessoa de seu representante nomeado para fiscalizar o
contrato sobre as inclusões e/ou exclusões ocorridas.

XII -

Reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, não permitindo que
haja qualquer tipo de problema no fornecimento por razões dessa natureza ou de qualquer
outra natureza.

XIII -

Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo TRE-AM quanto à execução
dos serviços contratados.

XIV -

Providenciar a substituição do cartão sempre que necessário, seja por falha, perda ou
extravio.

XV -

A contratada Fornecer ao CONTRATANTE lista dos postos autorizados a abastecer com
nome, endereço e telefone ou outros dados quando pré-solicitados.

XVI -

Proporcionar o abastecimento dos veículos e emitir o faturamento considerando o valor do
combustível na bomba na data do abastecimento.

XVII -

Assumir todos os encargos de possíveis demandas relacionadas ao objeto da contratação.

XVIII - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do
objeto do presente Termo de Referência.
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XIX -

Credenciar junto ao Contratante um preposto, com poderes de decisão para atuar perante o
TRE-AM, para prestar esclarecimentos, atender possíveis reclamações e providenciar os
atendimentos das solicitações formuladas.

XX -

Garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade, sem nenhum outro ônus.

XXI -

Substituir os cartões magnéticos defeituosos ou danificados, sem custo, sempre que
solicitado pela Contratante.

XXII -

Disponibilizar local de consulta na web sobre os créditos disponíveis para os cartões.

XXIII - Efetuar recarga de créditos nos cartões magnéticos, sempre que solicitada pela contratante
na quantidade ou no valor que este estabelecer.

XXIV - Deverá garantir que os postos conveniados disponibilizem uma via do comprovante da
operação durante a aquisição dos combustíveis, no ato do fornecimento.

XXV -

Bloquear os cartões magnéticos, sempre que solicitado pela fiscalização.

XXVI - Fornecer ao Contratante, cartões extras, sem custo adicional, caso ocorra acréscimo na frota
mesmo que sendo temporariamente.

XXVII - Credenciar e manter posto de abastecimento em todos os municípios relacionados no Anexo
I do Termo de Referência, exceto quando da falta de posto na cidade que trabalha com o uso
do cartão por falta de estrutura de sistema da informação ou telefônico.

XXVIII - Fornecer os quantitativos de cartões magnéticos necessários para o abastecimento dos
veículos oficiais do TRE-AM, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência,
devendo a entrega ser realizada na Seção de Transporte do TRE-AM, ou em Cartório das
Zonas Eleitorais indicadas pela fiscalização do Contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar da
solicitação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

I-

Promover a execução do contrato onde deverá ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da administração designado, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, de
preferência de servidor lotado na Seção de Transportes do TRE-AM.
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II -

Efetuar o pagamento, por meio de ordem bancária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
a partir da data do recebimento da Notas fiscais/fatura e do respectivo atesto, desde que
cumprida toda as exigências e formalidades do termo de contrato.

III -

Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas e imperfeições ocorridas,
consideradas de natureza grave, fixando prazo para as devidas correções.

IV -

Prestar as informações necessárias e os esclarecimentos atinentes a prestação dos serviços
objeto da contratação e que venham a ser solicitados pela Contratada.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O CONTRATANTE, conforme dispõem os artigos 66 e 67, e §§ 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93 e alterações,
deverá designar um servidor de preferência lotado na seção de Transporte (SETRAN) do TRE/AM, a
ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio falhas detectadas e comunicando as ocorrências de
quaisquer fatos que, ao seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A fiscalização do contrato é exercida no interesse do Contratante e não
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes e prepostos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As exigências da fiscalização do TRE/AM serão prontamente atendidas pela
Contratada, sem ônus para aquele, cabendo a esta executar o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
PARÁGRAF TERCEIRO: O Contratante se reserva o direito de rejeitar em todo ou em parte a
prestação dos serviços em desacordo com as exigências do Edital e do contrato de prestação de
serviços elaborado.

PARÁGRAFO QUARTO: As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante, este deverá solicitar a seus superiores em tempo hábil a adoção das medidas
convenientes.

PARÁGRAFO QUINTO: O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o
objeto do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
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Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste
Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE, sem ônus de qualquer espécie
para este e sem prejuízo do disposto na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, o direito de dá-lo por
rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou via postal, com prova de
recebimento, sem prejuízo dos demais motivos previstos no Art. 78 da Lei n.º 8.666/93 e alterações
posteriores.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão do presente contrato dar-se-á nas seguintes modalidades,
consoante estabelece o Art. 79 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores:

I-

Unilateralmente, a critério exclusivo do CONTRATANTE, mediante formalização, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do
Art. 78 da mesma Lei;

II -

Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência
para o CONTRATANTE; e

III -

Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade máxima do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Também constitui motivo para rescisão contratual a não manutenção das
condições de habilitação pela CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a
retenção de pagamento se a CONTRATADA não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não
o tiver prestado a contento.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso previsto no parágrafo anterior, o CONTRATANTE poderá conceder
um prazo de até 30 (trinta) dias, para que a CONTRATADA regularize suas condições de habilitação,
quando não identificar má-fé ou incapacidade da CONTRATADA de corrigir a situação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se nas Leis n. 10.520/2002 e n. 8.666/1993 e vincula-se ao Edital e
anexos do Pregão Eletrônico n. XX/2022, constante do processo PAD n. 9.237/2021 TRE-AM, bem
como à proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

O descumprimento das condições estabelecidas neste Contrato, sujeita à CONTRATADA às
penalidades previstas na Lei n. 10.520/2002, na Lei n. 8.666/1993 e legislação complementar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA, em conformidade com o Art. 7º da Lei n. 10.520/2002,
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será
descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV, do Art. 4º da referida Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Contrato e das demais cominações legais, assegurado o direito à prévia e ampla defesa, se:

I-

Ensejar o retardamento na execução do objeto deste Contrato;

II -

Não mantiver a proposta, injustificadamente;

III -

Falhar ou fraudar na execução do objeto deste contrato;

IV -

Comportar-se de modo inidôneo;

V-

Cometer fraude fiscal.

VI -

Apresentar documentação falsa ou fizer declaração falsa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de inexecução parcial ou total do presente Contrato, a
CONTRATADA sujeitar-se-á, garantido o regular processo administrativo, às seguintes sanções,
segundo a gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, as quais serão aplicadas pela autoridade competente:

I-

Advertência;

II -

Multa de mora de 1% (um por cento) ao mês, relativa ao atraso injustificado da prestação de
serviço, calculada pro rata die sobre o valor total da contratação.

III -

Multa por inexecução parcial, que poderá ser aplicada proporcionalmente à gravidade da
inexecução, no percentual de até 3% (três por cento) do preço total do contrato, nos
seguintes casos:
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a) Não atendimento de providências obrigacionais quando feita pelo Contratante para fins de
sanar algum entrave que o torne irrealizável o objeto do contrato; e

b) Execução das demais obrigações em desacordo com as disposições do contrato.

IV -

Multa por inexecução total, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o preço
do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se a licitante incorrer nas hipóteses de multas previstas neste Contrato,
havendo créditos a receber em razão da prestação do serviço, será efetuada a glosa do valor
correspondente à sanção a ser aplicada, momento em que será notificada para apresentar defesa
prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da regular notificação da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO: Aceita a defesa, o valor glosado será devolvido. Indeferidas as alegações
apresentadas na defesa prévia ou esgotado o prazo para sua apresentação sem manifestação da
licitante, a autoridade competente aplicará a sanção cabível, respeitados os direitos previstos no
capítulo V da Lei n. 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO: Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO SEXTO: Na inexistência ou insuficiência de pagamentos a serem realizados pelo
CONTRATANTE, incorrendo a CONTRATADA nas sanções previstas neste Contrato, será notificada da
abertura de instrução acerca da aplicação da penalidade de multa, podendo manifestar-se sobre a
matéria objeto do procedimento, no prazo fixado de 5 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO SÉTIMO: No caso de aplicação das multas previstas neste Contrato, após a decisão da
autoridade superior, o TRE-AM emitirá Guia de Recolhimento da União–GRU no valor
correspondente, cujo pagamento deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após
a regular notificação, sob pena de cobrança judicial. Caso o valor da multa não seja passível de
inscrição em dívida ativa, a CONTRATADA sujeitar-se-á à aplicação de outra sanção, respeitando-se,
em qualquer hipótese, o devido processo legal.

PARÁGRAFO OITAVO: As sanções previstas neste Contrato serão aplicadas pela autoridade
competente do TRE-AM, segundo a gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, garantida a prévia defesa, o recurso e o regular processo
administrativo, e serão compulsoriamente registradas no SICAF.

PARÁGRAFO NONO: As penalidades previstas poderão ser relevadas na incidência dos incisos II e V
do § 1º do Art. 57 da Lei 8.666/93, bem como na ocorrência de fato fortuito, força maior ou fato do
príncipe, desde que regularmente comprovados em documento contemporâneo às suas ocorrências,
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motivo pelo que a CONTRATADA não responderá pelos prejuízos resultantes, conforme preceitua o
Art. 393 do Código Civil.
PARÁGRAFO DÉCIMO: A sansão prevista no inciso I do Parágrafo Segundo poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais penalidades previstas no Parágrafo Segundo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Aplicam-se as normas contidas no art. 109 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Contrato será providenciada pelo CONTRATANTE nos termos do Art. 61,
Parágrafo Único da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE

O percentual de taxa de administração será fixo e irreajustável durante toda a vigência do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor estimado do contrato poderá ser atualizado em função da elevação ou
diminuição dos preços dos combustíveis, tendo como parâmetro o preço médio do litro ao
consumidor publicado no Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo
(ANP), no âmbito das cidades relacionadas no Anexo I do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA REVISÃO

O presente Contrato poderá ser revisto, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de sua execução, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando, dessa forma, álea econômica
extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram o presente Termo de Contrato, como se nele estivessem transcritos, para todos os efeitos,
seguintes documentos:

I-

Processo PAD n. 9.237/2021 – TRE-AM;
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II -

Termo de Referência n. 4/2021-SETRAN/COSEG/SAO/TRE-AM;

III -

Edital de Pregão n. XX/2021; e

IV -

Proposta comercial firmada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

Para dirimir questões derivadas deste Contrato, fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça
Federal da Capital do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os contratantes observarão, ainda, o seguinte:

I-

Na contagem dos prazos deste Termo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. Os prazos somente se iniciam e vencem
em dia de efetivo expediente no CONTRATANTE;

II -

Considera-se atraso justificado o decorrente dos incisos II e V do § 1º do Art. 57 da Lei n.
8.666/93, de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, contemporâneos ao prazo da
entrega, regularmente comprovado, cabendo à contratada apresentar as justificativas por
escrito e devidamente fundamentadas;

III -

Os pedidos de prorrogação e as justificativas previstas no inciso anterior deverão ser
apreciados pela autoridade competente do CONTRATANTE;

IV -

Não sendo aceitos os pedidos de prorrogação e as justificativas ou não sendo estes
apresentados, iniciar-se-ão os procedimentos referentes à aplicação das sanções previstas
neste Termo, podendo o CONTRATANTE, ainda, decidir pela rescisão do presente Contrato;

V-

O CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA qualquer decisão decorrente de
requerimentos ou pedidos de justificativas apresentados;

VI -

Constituem fases para a aplicação das sanções previstas: notificação, defesa, decisão, recurso
e execução;

VII - Aos casos omissos aplicar-se-á a Lei n. 8.666/1993 e alterações subsequentes.
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E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 1 (uma) via
para todos os fins de direito.

Manaus (AM), XX de XXXXXXX de 2022

Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

ANEXO III DO EDITAL – PLANILHA RESUMO PESQUISA DE PREÇO

Processo: PAD n. 009237/2021.
Objeto: Serviço de administração, controle, agenciamento e gerenciamento de sistema de
abastecimento de combustível para os Veículos Oficiais do TRE-AM.

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO - COMBUSTÍVEIS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição

Consumo Estimado de Combustível (Litro)

Valor Estimado (R$)

Mensal

Anual

Unitário

Anual

50

600

R$ 5,344

R$ 3.206,40

Gasolina Comum

1.780

21.360

R$ 6,585

R$ 140.655,60

Diesel S10

2.085

25.020

R$ 5,361

R$ 134.132,22

Etanol

Subtotal 01 - Valor Anual Estimado com Combustíveis

R$ 277.994,22

Descrição

Valor Estimado (%)

Valor Anual Estimado
(R$)

Taxa de Administração Máxima

1,00%

R$ 2.779,94

Subtotal 02 - Valor Anual Estimado com a Taxa de Administração

R$ 2.779,94

TOTAL GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (Subtotal 01 + Subtotal 02)

R$ 280.774,16

Notas:
1. Planilha de estimativa de despesa conforme art. 40, § 2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e art. 8º, inciso III, do
Decreto n. 10.024/2019.
2. Os valores unitários dos combustíveis foram obtidos no sítio da Agência Nacional de Petróleo, na data de
07/12/2021.
3. O valor da Taxa Administrativa Máxima foi obtido através de pesquisa de preços, nos termos da IN n.
73/2020-SEGES/ME.
4. As especificações e quantidades estão de acordo com o Anexo I do Termo de Referência.

