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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO E ESCLARECIMENTOS SOBRE A CONTRATAÇÃO 
1.1. Registro de preços visando à contratação de empresa para o gerenciamento do fornecimento de 
combustíveis e serviços com manutenção conetiva e preventiva de veículos por meio de cartão magnético 
micro processado (com chip ou magnético) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação do município de Quixadá-Ce, conforme Termo de Referência. 

A presente demanda está moldada como serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível 
e manutenção veicular, não se confundindo com a aquisição de tais insumos de forma direta pelo município, 
devendo o certame possuir corno ponto de disputa a menor taxa de administração, o que não se confunde 
com o menor preço do combustível, peças ou mão de obra. 

O menor valor dos insumos inerentes ao serviço será obtido posteriormente junto â rede de 
fornecimento a ser credenciada pela empresa vencedora, não possuindo os postos de combustíveis e 
oficinas relação direta com o município, mas com a empresa mantenedora do cartão, que irá buscar na 
rede os menores valores através de cotação e indicativos da Agência Nacional de Petróleo, procedendo à 
própria empresa com o pagamento das despesas, sendo esta posteriormente remunerada pe!o muncipio. 

, 

	

	 Usualmente, quando o municipio busca a contratação de tais serviços de forma direta, os valores 
cobrados pelo setor diferem de forma elevada daqu&es valores cobrados ao consumidor comum, o que 
certamente ocorre ante a posição de superioridade da administração pública em tais relações, que ao se 
vaer de suas prerrogativas, ou cláusulas exorbitantes, acaba por onerar os custos da transação. Tais 
custos transacionais incidem sob diversos fatores do procedimento e do contrato, tais como: organização 
da empresa para participação em certame público (gastos com documentos e mão de obra); prazo de 
pagamento (30 dias); possibi!idade de mora de até 90 (noventa) dias; necessidade perene de manutenção 
da regularidade fiscal e trabalhista; procedimentos burocráticos para o reequilíbrio econômico financeiro, 
entre outros. 

Por tais razões, diversos órgãos da Administração Pública tem se utilizado dessa modelagem de 
contratação de serviços de gestão e fornecimento através de cartão, a exemplo do Estado do Ceará 
(Pregão Eletrônico 00183/2020; Processo 0606887312019) e do município de Fortaleza (Pregão Eletrônico 
100/2021), posto que além de economizar com os custos finais dos insumos, a administração conquista 
um eficiente mecanismo dó gestão e controle, onde através de software, é possível gerir as despesas e 
evitar fraudes. 

2. DO ÓRGÂO GERENCIADOR 
2.1. O órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Educação. 

1 	 3. LOCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO INTERESSADO 
3.1. Rua José de Queiroz Pessoa. N° 1932 Bairro, Centro, Quixadà/CE. 

4. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS: 
4.1. Tomando-se por base a série histórica de gastos com combustível, em cotejo com as informações de 
valores disponibilizados pela Agência Nacional de Petróleo no penado de 22/0812021 a 28/08/2021, a 
Secretaria Municipal de Educação estima a despesa com combustível da seguinte forma: 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM (IND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL R$ 

GASOLINA COMUM LITRO 15.003 5,924 88.860,00 
2 DIESEL $10 LITRO 100.000 4,843 484.300,00 
3 ALCOCI. 1 	LITRO 2.000 5,412 10.824.00 

VALOR TOTAl. R$ 583.984.00 

S. ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR: 
5.1. Tomando-se por base a série hstórica de gastos com peças e manutenção de veículos, a Secretaria 
Municipal de Educação estima as despesas com manutenção veicular da seguinte forma: 
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 
VALOR EM ESTIMADO VALOR 

OS SERVIÇOS E) 
1 VALOR TOTAL RS 

1 
GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS. 

270000.00 27000000 

6. VALORES ESTIMADOS TOTAIS 

ITEM 	. ESTIMADO R$ TOTAL ESTIMADO R$ TAXA j%) 

COMBUSTÍVEIS 583.9840 
R$ 853.984,00 

A ser definida 
após cotação de 

mercado GERENCIAMENTO 	E 	CONTROLE 	DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 

- 
270000,00 

7. RELAÇÃO DE VEÍCULOS 
7.1. A frota da Secretaria Municipal de Educação é composta por veículos de-diferentes fabricantes e 
modelos conforme o descrito no presente item e poderão sofrer alterações durante a vigência contratual 

S
em virtude de novas aquisições e/ou desfazimento dos existentes por alienação ou quando se tomarem 
ociosos ou irrecuperáveis. As quantidades, marcas e mode!os a seguir apresentadas não vinculam o 
serviço, podendo haver a qualquer momento, substituição, incorporação, acréscimo ou redução da frota. 

7.1.1. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA 

r ITEM 
VEICULOIMODELO  

TIPO ANO FROTA COMBUSTIV 
EL 

01 MARCOPOLO/ VOLARE V81_ MICRO-ÔNIBUS 2008 PROPRIA DIESEL 

02 VW - INDUSCAR FOZ U ÔNIBUS 2006 PROPRIA DIESEL 

OS MARCOPOLO! VOLARE V81_ MICRO-ÔNIBUS 2009 PROPRIA DIESEL 

04 MARCOPOLO/VOL.ARE V81_ MICRO-ÔNIBUS 2013 PROPRIA DIESEL 

05 MARCOPOLO/VOLARE V81_ MICRO-ÕNIBUS 2013 PROPRIA DIESEL 

06 MARCOPOLO/VOLARE V81_ MICRO-ÕNIBtJS 2013 PROPRIA —DIESEL 

07 MARCOPOLO/ VOLARE V81_ MICRO-ÔNIBUS 2013 PROPRIA DIESEL 

8 MARCOPOLO/VOLARE V81— MICRO-ÔNIBUS 2013 PROPRIA DIESEL 

09 VW - INDUSCAR FOZ U ÓNIBUS 2009 PROPRIA DIESEL 

10 MARCOPOLO/ VOLARE V6 MICRO-ÔNIBUS 2008 PROPRIA DIESEL 

11 IVECO/CITYCLASS 70C17 MICRO-ÔNIBUS 2012 PROPRIA DIESEL 

12 IVECO/ CITYCLASS 70C17 MICRO-ÔNIBUS 2012 PROPRIA DIESEL 

13 IVECO/ CITYCLASS 70C17 MICRO-ÕNIBUS 2012 PROPRIA DIESEL 

14 VW - NEOBUSS MINI ESC ÔNIBUS 2017 PROPRIA DIESEL 

15 VW - INDUSCAR FOX U MICRO-6F4IBUS 2006 PROPRIA DIESEL 

16 VW —15.190 EOD E HD ORE ÔNIBUS 2013 PROPRIA DIESEL 

17 GM — SPIN 1.8 MINI-VAN 2014 PROPRIA FLEX 

18 GM — SPIN 1.8 MINI-VAN 2014 PROPRIA FLEX 
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8. JUSTIFICATIVA 
8.1. A presente licitação destina-se ao registro de preços para aquisições que se faz necessárias para o 
abastecimento da frota municipal e manutenção preventiva e corretiva de veículos da Secretaria da 
Educação do município de Quixadá no ano de 2021, para o deslocamento dos servidores de suas unidades 
básicas no cumprimento de suas atividades finalisticas e, principalmente para dá suporte ao desempenho 
das atividades de desenvolvimento e acompanhamento nas mais diversas ações executadas pela Unidade 
Gestora na sede do município e em todos os distritos como também nos municípios circunvizinhos e até 
na capital do Estado do Ceará (viagens) necessário ao bom desenvolvimento da Administração, visando à 
obtenção de dados precisos a respeito do referido consumo, disponibilizando atendimento rápido e eficaz. 
8.2. A necessidade desse modelo de contratação se dá pela maior capacidade de gerenciamento e controle 
de custos por parte da Administração, buscando sempre maneira mais econômica e transparente na 
aquisição de combustíveis, serviços de manutenção preventiva e conetiva, se justificando pelo histórico 
recente do último processo lcitatório realizado no modelo de abastecimento com uso de cartão magnético, 
sendo feito apenas em posto autorizado no Município, não tem atendido de maneira satisfatória as 
demandas necessárias. Sendo necessário realizar aditivo ao atual contrato, até que seja concluído o 
presente certame. Outro moUvo essencial de tal contratação reside no falo de que o novo modelo 

• proporciona uma gama maior de postos credenciados em diversos municípios com diferentes preços, 
facilitando o aspecto econômico da aplicação dos recursos. 
8.3. Essa nova forma de serviço propiciará à Administração a disponibilidade de Postos de Combustíveis 
credenciados sob várias bandeiras, cabendo ao usuário e gestor da frota a escolha de postos credenciados 
que possuam o menor preço unitário praticado na venda de combustível, e em adequada localização na 
oportunidade da utilização dos serviços em conformidade com os mecanismos contratuais. 
8.4. O município de Quixadã tem como dever principal o funcionamento das atividades no âmbito de sua 
Secretaria, dentre outras atividades administrativas, necessita realizar o abastecimento com combustível 
veicular nas cidades conforme requisições anexas ao processo, ou seja, para abastecer os utilizados nas 
atividades, verificou-se a necessidade de um sistema de gerenciamento de frota, que permitisse a 
flexibilidade de aquisição de combustíveis em diversas cidades do interior e regiões metropolitanas. 
8.5. Devido à natureza da contratação, é possível que seja unificado em um único item a junção de Serviço 
de Abastecimento e Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, pois trata-se de parcelas que podem 
ser adquiridas por único sistema de cartão magnético. Opta-se por realizar-se a presente licitação na 
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, valendo-se do Sistema de Registro de Preços por tratar-se de 
serviços comuns de aquisição frequente com quantitativos que não se pode definir previamente, conforme 
previsto no art. 30,  1 e IV, do Decreto n° 7.89212013, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão (MPDG). 

• 8.6. O processo atenderá o previsto na Lei n° 8.666/93 e nas suas atualizações, zelando pela a rigorosa 
aplicação dos recursos recebidos em apoio à operação em questão. 

9. VALOR ESTIMADO 
9.1 - O valor global estimado é de R$ 853,984,00 (Oitocentos e cinquenta e três mil novecentos e 
oitenta e quatro reais) de acordo com o item 6 deste Termo de Referência, não se confundindo tal valor 
com o preço estimado da contratação, o qual deverá ser considerado como o citado valor estimado 
acrescido da taxa de administração. 
9.2. Por se tratar de estimativa, o valor acima não constitui, em hipótese alguma, compromisso futuro para 
este Município, razão pela qual não poderá ser exigido nem considerado como valor para pagamento 
mínimo, podendo sofrer alteração de acordo com as necessidades, sem que isso justifique qualquer 
indenização â CONTRATADA. 
9.3. A seleção da proposta mais vantajosa para a Administração levará em consideração o critério de menor 
preço global no tocante a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, incidente sobre a fatura dos combustíveis e demais 
serviços. 

10. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 
10.1. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas regularmente estabelecidas no País, que 
atuem no ramo pertinente ao objeto ;icitado e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas 
contidas neste Termo de Referência. 
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10.2. Não poderão participar da licitação empresas que se encontrem sob processo de recuperação judicial 
ou extrajudicial, falência, concordata, dissolução, liquidação ou estejam suspensas para licitar e contratar 
e/ou declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Púb!ica. 
10.3. Não poderão participar desta licitação as pessoas físicas ou jurídicas nos seguintes casos: 
10.3.1. Servidor público ou empresas pujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro 
sejam funcionários ou empregados públicos da entidade contratante ou responsável pela licitação: 
Estrangeiras não autorizadas a comercializar no pais; e 
10.3.2. Cujo Estatuto ou Contrato Social, não inclua no objetivo social da empresa, atividade compatível 
com o objeto do certame. 

11. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA 
11.1. A CONTRATADA deverá enviar proposta com validade de no mínimo 60 (Sessenta) dias, contados a 
partir da data da abertura das propostas. Ressalte-se que esta proposta não poderá sofrer alteração, salvo 
nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/1993, desde que haja interesse da Administração, com a 
apresentação das devidas justificativas. 
11.2. Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, 

• transportes e demais despesas necessárias á execução do objeto desta licitação e em atendimento integral 
às especiflcaçôes contidas neste Termo de Referência. 

12. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
12.1. O gerenciamento da CONTRATADA ocorrerá através de sistema informatizado para fornecimento de 
combustíveis e abastecimento dos veicules pertencentes atualmente a frota da Unidade Gestora do 
Município de Quixadá, ou qu3 venham á ser adquiridos, bem como dos serviços de Manutenção Preventiva 
e Corretiva, por meio de rede credenciada (Oficinas Mecãnicas) de estabelecimento que comercializam 
combustíveis localizados em âmbito estadual e sob pagamento através de cartão magnético com uso de 
senha individual, seja por veículo ou por condutor. 
12.1.1. Na prática, o condutor autorizado efetuará oabastecimento e/ou solicitará os serviços para o veiculo 
que estiver utilizando, em qualquer dos estabelecimentos/postos que comercializam combustíveis, 
credenciados pela empresa CONTRATADA e gerenciadora, por meio da utilização de um cartão magnético, 
obrigando-se esta última a apresentar relatórios de gastos (consumo), preços praticados, identificação do 
usuário e dos postos de combustíveis fornecedores. 
12.2. O gerenciamento e controle de todas as operações efetuadas serão mais eficazes por meio de rede 
credenciada, garantindo maior transparência. O sistema também proporcionará ao Gestor do Contrato, 
melhor agilidade quanto ao acompanhamento o controle das transações realizadas junto aos 
estabelecimentos credenciados. 
12.3. Os benefícios pretendidos na contratação de empresa de gerenciamento de aquisição de 
combustíveis incluem: 
a) Flexibilidade do sistema de abastecimento; 
b) Melhor controle das transações, veracidade das informações e redução do tempo de compilação e 
análise dos dados; 
c) Gerenciamento de aquisição de combustíveis por empresa especializada em gestão e intermediação, o 
que pode propiciar ganho de eficiência; 
d) Padronização dos serviços prestados e controles: 
e) Atendimento tempestivo das demandas, em especial quando da necessidade de deslocamentos dos 
veículos pelo Estado do Ceará; 
o Pronta disponibilidade de veículos em condições de utilização; 
g) Evitar a delimitação de localização dos postos de combustíveis que possam atender a frota, uma vez 
que a maior abrangência de postos possibilita a aquisição de combustíveis inclusive em cidades do interior 
ao realizar fiscalizações; 
h) Segurança por meio de senha eletrônica: 
i) Maior controle de pagamento e facilidade da fiscalização do contrato; 
j) Sistema centralizado • em uma única empresa gerenciadora e intermediadora, possibilitando que 
pequenos estabelecimentos, inclusive em cidades do interior, possam credenciar-se, o que lhes ensejará 
prestar serviços cujo acesso era antes inviável; 
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k) Redução de despesas administrativas reaUvas à frota (Coleta de dados, digitação, controles gerais, 
pessoal), em termos de economicidade, eficiência e eficácia quanto ao melhor aproveitamento dos recursos 
humanos, materiais e financeiros disponíveis; e 
1) Possibilidade de renovação contratual, por ser um serviço continuado. 
12.4. A contratada deverá fornecer cartões para realização desta transação como forma de pagamento 
pôs-pago, sendo um cartão por veículo e reservas 

13. ESPECIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONAUZAÇÁO DO SOFTWARE DE GESTÃO 
13.1. Em relação ao fluxo operacional: 
13.1.1. Considerando a CONTRATADA ser empresa especializada na gestão e intermediação de 
fornecimento de combustíveis em estabelecimentos credenciados, além dos serviços constantes no objeto 
à ser contratado, haverá a necessidade de utilização de sistema via WEB, para execução desta prestação 
de serviços. 
13.1.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar o acosso ao sistema, através de cadastramento dos 
usuários, mediante o treinamento de no mínimo 01 (um) funcionário da Unidade Gestora, sendo esse 
vinculado ao Gestor do Contrato designado pela Secretaria contratante, responsável por exercer a 

• fiscalização dos serviços contratados e operacionalização do sistema. 
13.1.3. O cronograma de instalação, treinamento e disponibilidade dos serviços, através do fornecimento e 
entrega dos cartões, não poderá exceder 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da Ordem de Serviço. 
13.1.4. Tabela de cronograma da implantação e atendimentos: 

PRAZOS DE ExEcuçÃo: IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS 
DESCRIÇÀO DAS ATMDADES 	. 	1 	 PRAZOS 

Cadastrar os veículos da frota do CONTRATANTE 

AIA lO (dez)úteis,  2/ 	3Scon, 	a partir A  'ja 
assinatura 	contraio. 

- Cadastrar condutores (usuários do calão). 
Credenciar pelo menos 01 posto de combustivel na sede da cidade de 
Ouixadá, em um raio máximo da 03 (três) km da sede Administrativa do 
município, 01 	(um) posto de cõmbustivel na capital do Estado 
(Fortsza-Ce) e 01 (um) posto de combustível na cidade de Juazeiro 
do Norte-Ce e manter uma rede de postos de serviço crodenciados em 
todo o Estado, de tona a permitir um abastecimento continuado para 
veiculo em viagem no interior do Estado. 
Credenciar pelo menos 01 (urna) oficinaâcja de peças e acessôiios na 
sede da cidade de Cuixadá e 01 (uma) oficina autorizada 
atinente a cada uma das marcas de veículos que se encontrem no 
prazo de garantia e inda pelo menos 01 (uma) oficina nas outras 07 
(sete) mesorregiàes do Estado. 
Fornecer ao CONTRATANTE dados cadastrais dos estabelecimentos 
credenciados. 
Fornecer calões para os veículos do CONTRATANTE - 
Capacitar o Gestor do contra:o o substtutos, designados pelo 
CONTRATANTE. 
Credenciar 	novos 	estabelecimentos, 	conforme 	sddtação 	do 
CONTRATANTE. Até 05 cinco dias uteis 

Fornecer a relação da rede credenciada atuaizeda, a cada solicitação 
do CONTRATANTE. Até 02 (dois) dias úteis. 
Cadastrar novos veículos, conforme solicitação do CONTRATANTE. 
Entregar segunda via de cartão de veiculo ou de usuário, conforme 
solicitação, do CONTRATANTE. Até 05 (cinco) dias uteis. 
Prover respostas às demandas formais do gesw (Ofícios). 
Prover respostas às demandas iflformais do gestor (e-mail, telefone, 

Até 02 (dois) dias úteis. 
Solucionar ~crinas técnicos no sistema da CONTRATADA, utilizado 
no atendimento das demandas da Secretaria. 	 - 

13.1.5. Serão considerados próximos os estabelecimentos que estiverem num raio até 3km de distância 
do endereço da sede da Secretaria Contratante ou conforme quilometragem previamente negociada e 
aceita pelo Gestor do Contrato. 
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13.1.6. Até o último dia do prazo para a implantação ou disponibilidade do sistema de Gerenciamento, a 
CONTRATADA deverá capacitar no minimo 01 (um) funcionário da Unidade Gestora em local a ser 
definido, que serão responsáveis pelas consultas e emissão de relatórios, via sistema. 
13.1.7. A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, após assinatura do contrato, todos os dados 
necessários ao cadastramento dos veículos oficiais (Tipo, marca/modelo, combustível, ano de 
fabricação/modelo, placa, chassi, unidade de lotação, hodômetro) e dos condutores (nome, matricula e 
secretaria de lotação). 
13.1.8. A CONTRATADA disponibilizarã a Rede Credenciada, em atendimento ao objeto deste Termo de 
Referência, dentro do estado do Ceará e impreterivelmente no Município de Quixadá. 
13.1.9. O Sistema Tecnológico Integrado viabilizará o pagamento dos abastecimentos e serviços utilizados, 
através de cartão magnético e/ou com chip, através de senha individual, que funcionará como autorização 
para efeUvaçâo do serviço prestado e valor a ser pago. 
13.1.10. Durante a execução das operações realizadas na rede credenciada pela CONTRATADA, será de 
responsabilidade da mesma a solução que iniba ou idenfique com agilidade e segurança eventuais 
utilizações não autorizadas. 

13.2. Em relação às funcionalidades, o sistema deverá permitir: 
13.2.1. O sistema disponibilizará ao Gestor do Contrato ferramenta on-line, via web, que permita o 
acompanhamento das transações registradas, controle e cadastro de veículos e condutores, emissão de 
relatórios. 
13.2.2. Histórico de abastecimentos e serviços realizados por veículo, condutor e/ou período. 
13.2.3. Cadastrar no sistema da CONTRATADA, com o seu acesso, todos os veículos. 
13.2.4. Todas as atualizações do sistema deverão ser repassadas para o Gestor do Contrato. 
13.2,5. Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a solução 
tecnológica utilizada pela CONTRATADA deverão, caso necessário, ser disponibilizados à 
CONTRATANTE sem qualquer ônus. 
13.2.6. Credenciamento de novos estabelecimentos, conforme solicitado pelo Gestor do Contrato, em 
atendimento as demandas que vierem a surgir, a fim de ofimizar a prestação dos serviços, objeto deste 
Termo de Referência. 

13.3. O Controle de Segurança do gerenciamento deverá permitir: 
13.3.1. Possibilidade de uso de senha para qualquer operação constante no objeto somente após ser 
validada conforme perfil do usuário. 
13.3.2. O bloqueio e/ou cancelamento dos serviços deverá ser on-line, a partir da base operacional, 
mediante rotina/senha especifica parametrizada para o funcionário indicado pela CONTRATANTE que será 
o responsável pela gestão dos serviços contratados. 
13.3.3. Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal. 
13.3.4. Nenhum abastecimento ou serviços será reaiizado sem a utilização do cartão e senha individual 
para autorização, salvo exceções: como problemas no estabelecimento credenciado, corno no 
equipamento de leitura do cartão e/ou ausência de sinal de internet, cuja solução palia!iva será a 
autorização via telefone, após conhecimento e autorização do Gestor do Contrato e entre o estabelecimento 
credenciado e a CONTRATADA. 
13.3.5. Caso ocorra a autorização via sistema ou teefone e, se constatado que o abastecimento ou serviço 
foi realizado sem autorização prévia da CONTRATANTE, será considerado falha e as despesas efetivadas 
serão pagas pela CONTRATADA. 
13.3.6. Cada veiculo deverá possuir seu próprio cartão magnético e/ou com chip para identificação e 
apresentação no momento' da utilização no estabelecimento credenciado além de senha individual por 
veículo ou condutor. 
13.3.7. A CONTRATADA deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que 
inviabilize seu uso correto, sem õr,us, conforme solicitação do Gestor do Contrato. 
13.3.8. A CONTRATADA deverá atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, 
disponibilizando, via sistema e, em caso de problemas técnicos, através de correspondõncia oncamnliada 
ao Gestor do Contrato. 
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13.3.9. Os estabelecimentos credenciados deverão estar equipados para aceitarem transações e 
processos de contingência para finalização da transação, caso o sistema não esteja operando. 

13.4. Em relação aos relatórios deverá disponibilizar: 
13.4.1. O software deverá disponibilizar relatórios gerer.ciais, contendo a base de dados atualizada, que 
deverão permitir a obtenção, no mínimo, das seguintes informações cadastrais e gerenciais: Cadastro de 
veículos por marca, modelo, ano de fabricação, chassi, patrimônio, placa, unidade de lotação; 
13.4.2. Cadastro de usuários, gestores e condutores; 
13.4.3. Relatório por veículo. por dàta, por período e por Secretaria; 
13.4.4. Relatório de utilização dos abastecimentos e/ou serviços: por veículo, por estabelecimento 
credenciado, por data, por período e por Secretaria; 
13.4.5. Extrato analiticolsintêfico por centros de custo, contendo todos os abastecimentos e serviços, 
individualmente discriminados por veículo, apresentando data, hora local, quilometragem atual; 
13.4.6. Demonstrativo de evolução das despesas e de utilização; 
13.4.7. Outras informações de interesse da CONTRATANTE. 

, 	13.5. Condições de fornecimento: 
13.5.1. A CONTRATADA fornecerá cartões magnéticos para cada veículo relacionado no item 7, deste 
Termo de Referência, onde deverá estar impresso o nome do Município de Quixadá, o modelo e a placa 
do carro. 
13.5.2. A CONTRATADA fornecerá, inicialmente, 05 (cinco) cartões reservas genéricos para os veículos 
oficiais, de forma a atender eventuais necessidades em que o cartão de qualquer um veículo não possa 
ser utilizado. 
13.5.3. O limite do cartão será determinado pela CONTRATANTE, que poderá ser alterado a qualquer 
tempo. 
13.5.4. A emissão inicial dos cartões por viatura e para os usuários será sem ónus para a CONTRATANTE, 
assim como a cada acréscimo de novos veículos em nossa frota e de novos usuários. 
13.5.5. A utilização dos cartões magnéticos se dará através do uso de uma senha individual para cada 
usuário, de forma que o responsável pelo abastecimento seja identificado. Este sistema deve permitir que 
qualquer veículo seja abastecido por qualquer usuário cadastrado em qualquer posto da rede credenciada, 
possibilitando, ainda, a emissão de relatórios, a qualquer tempo, conforme item 13.4. 
13.5.6. Em caso de emissão de 2 via de cartão, esta não poderá ser cobrada pe!a contratada. 
13.5.7. Os cartões deverão ser entregues na Sede da Secretaria de Educação do município de Quixadá-
Ce, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da solicitação da contratante. 
13.5.8. A CONTRATADA deverá garantiro abastecimento quando o sistema estiver 'off-line', sem prejuízos 
para a CONTRATANTE. 

14. ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 
14.1. O credenciamento de novos estabelecimentos, conforme a necessidade da Secretaria 
CONTRATANTE deverá ser efetivado pela CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da solicitação. 
14.2. A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos estabelecimentos credenciados do valor 
efetivamente consumido, não respondendo, em nenhuma hipótese, esta Administração Municipal, nem 
solidária e nem subsidiariamente, por esse pagamento. 
14.3. Cada estabelecimento credenciado e prestador dos serviços autorizados por este Município, emitirá 
ao término de cada execução, a Nota Fiscal e/ou comprovante referente a efetivação do abastecimento 
e/ou serviços prestados com os dados do veiculo, condutor, km atual, data o horário do atendimento, 
descrição com quantidade e valores, após utilização do cartão com senha individual do condutor ou do 
veiculo. 
14.4. A CONTRATADA deverá fiscalizar os serviços prestados pela rede credenciada objetivando garantir 
um nível satisfatório de qualidade, compreendendo a disponibilização dos equipamentos, horários de 
funcionamento, presteza no atendimento, além dos valores praticados pelos estabelecimentos. 
14.5. A rede credenciada da CONTRATADA deverá atender às seguintes exigências: 
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14.5.1. A prestação dos serviços deverá atender a frota pertencente ao patrimônio da Secretaria de 
	

M 
Educação de Quixadá/CE, bem como os que estejam a disposição do contratante, como os veículos 
locados que tenham essa previsão no respectivo contrato. 
14.5.2. O CONTRATANTE poderá alterar 3 lista de veículos cadastrados a qualquer momento, 
acrescentando ou retirando os veículos conforme suas necessidades, podendo alterar a quantidade de 
veículos durante a vigência do contrato, porém comunicando à CONTRATADA para realização de 
atualização do cadastro no sistema e solicitação de novos cartões. 
14.5.3. Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, deverão fornecer os seguintes 
combustíveis: Álcool comum, Gasolina comum e Diesel S10. 
14.5.4. Os combustíveis deverão seguir as seguintes disposições: 
a) Todos os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a regulamentação especifica do setor, 
especialmente quanto às diretrizes emitidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustiveis (ANP); 
b) A CONTRATADA deverá manter controe dos estabelecimentos de abastecimento quanto à regularidade 
e qualidade dos combustíveis; 
c) No caso de identificação da adulteração de combustíveis, infrações legais ou normativas cometidas pelos 
estabelecimentos credenciados, a CONTRATADA se obriga a informar de imediato à CONTRATANTE e 
denunciarás autoridades competentes as irregularidades, adotando em paralelo, medidas necessárias ao 
saneamento. 
14.5.5. Promoções, descontos ou vantagens promovidas pelos estabelecimentos credenciados, deverão 
se estender irrestritamente à CONTRATANTE. 
14.5.6. Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os dados dos valores 
médios e máximos praticados em cidades do Estado do Ceará, divulgados pe!a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis (ANP). 
14.5.7. O preço a ser pago pelo combustível terá como limite o valor praticado à vista no estabelecimento 
credenciado, no momento do abastecimento. 
14.5.8. Serão configurados corno abusivos os valores superiores ao máximo praticado nas cidades, 
divulgados nas tabelas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis - ANP, relativo 
ao respectivo tipo de combustível. 
14.5.9. No caso de configuração de valor abusivo, a CONTRATADA deverá submeter justificativa do preço 
praticado à CONTRATANTE, respondendo por eventual dolo ou culpa decorrente de erro ou omissão, 
inclusive com o ressarcimento de valores. 
14.5.10. A CONTRATANTE, a qualquer tempo, se reserva ao direito de promover diligências sobre 
quaisquer preços de produtos ou serviços informados pela CONTRATADA, configurados abusivos ou não. 
14.5.11. Todos os estabelecimentos da rede credenciada deverão atender aos requisitos estabelecidos nas 
Resoluções ANP n°s 41/2013 e 57/2014. 
14.5.12. Além dos requisitos estabelecidos nas Resoluções da ANP, os estabelecimentos credenciados 
para fornecimento de combustíveis, também deverão atender: 
a) Resolução CONAMA n°273. de 29.11.2000 e a Lei Estadual n° 16.561/2018, em relação às normas 
ambientais: 
b) Lei n° 9.605, de 12.02.1998 determina as sanções referentes a atividades lesivas ao meio ambiente 
seção III, especialmente aos artigos 54 e 56; 
c) Normas Técnicas da ABNT que impõem regras que tratam de procedimentos a serem adotados para o 
ármazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, sendo aguns específicos para os postos. 
14.5.13. Para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá implantar 
e operacionalizar, junto à CONTRATANTE, um sistema informatizado em ambiente de produção na web, 
que possibilite o acompanhamento da aquisição de combustíveis, propiciando à CONTRATANTE gestão e 
controle detalhado das informações. 
14.5.14. Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA deverão dispor de área fisica adequada 
à prestação dos serviços de abastecimentos e outros constantes neste Termo de Referência. 
14.5.15. Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA deverão dispor de equipe técnica 
especializada, para prestar os serviços de abastecimentos, lavagem simples e completa, troca de ó!eo e 
filtros e borracharia. 
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fi 145.16. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por 
ela, seus empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, inclusive aos decorrentes de 
serviços prestados ou filtros e óleos fornecidos com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das 
garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato. 
14.5.17. A CONTRATADA deverá certificar-se de que o estabelecimento credenciado executará os serviços 
solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramental adequados, devolvendo 
os veículos para a CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento, observando-se as seguintes 
condições: 
a) Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de acordo 
com as especificações e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pela 
CONTRATANTE, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja 
necessário à perfeita execução dos serviços; 
b) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua 
custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças substituídas ou 
serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela 
CONTRATANTE, decorrente de sua culpa, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou materiais 
impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança 
adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas 
irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia; 
c) Somente utilizar filtros e óleos novos, genuínos, originais ou similares de primeiro uso, desde que 
atendidas às recomendações do fabricante do veículo, não podendo se valer, em nenhuma hipótese, de 
itens recondicionados, salvo nos casos excepcionais com autorização escrita da CONTRATANTE. 
14.5.18. As manutenções preventivas e corretivas deverão seguiras seguintes disposições: 
14.5.18.1. Para os fins deste Termo de Referência, os produtos (filtros e ô!éos) serão considerados: 
a) Genuínos, conforme ABNTINBR - 15296120050 ABNTINBR 15832/2010, quando destinados a substituir 
peças, componentes, acessórios e materiais que integram o produto original (veiculo produzido na linha de 
montagem), são concebidos pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia) e apresentam as mesmas 
especificações técnicas dos itens que substituí. As peças, componentes, acessórios e materiais genuínos 
passaram pelo controle de qualidade das montadoras e são revendidos em sua rede de concessionárias; 
b) Originais, conforme ABNTINBR - 15296/2005 e ABNTINBR 15832/2010, quando apresentam as 
mesmas especificações técnicas e caracteristicas de qualidade dos itens que integram o produto original 
(veiculo produzido na linha de montagem). As peças, componentes, acessórios e materiais originais são 
produzidos pelos mesmos fabricantes que fornecem ás montadoras, sendo, porém, comercializados por 
distribuidores e comerciantes do ramo, com o nome do fabricante; 
c) Paralelos (1' linha), quando apresentam especificações técnicas e características de qualidade similares 
às dos itens que integram o produto original (veiculo produzido na linha de montagem), garantindo sua 
intercambíalidade. As peças, componentes, acessórios e materiais paralelos (11  linha) são produzidos pelos 
fabricantes de reconhecimento nacional o comercializados por distribuidores e comerciantes do ramo. 
14.5.18.2. O serviço de manutenção preventiva e corretiva englobará: Mecânica em Geral Revisão Elétrica, 
e Eletrónica, Arrefecimento, Refrigeração, Lanternagem, Funilaria, Borrachada, Vidraçaria, Capotaria, 
Estofaria, Tapeçaria, Pintura, Pneumático, Acessórios, Equipamentos Obrigatórios, Lubrificação, 
Alinhamento, Balanceamento. Cambagem, Sistema Elélrico, Sistema Hidráulico, Suspensão, Troca de 
óleo/filtros e outros materiais/serviços necessários para o seu perfeito funcionamento, além de reboques 
dos veículos por empresas de transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico. 
14.5.18.3. O fornecimento de materiais automotivos independe da execução de serviços de manutenção e 
vice-versa, podendo haver solicitações que requeiram, concornitantemente, execução de serviços e 
fornecimento de materiais; 
14.5.18.4. O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de materiais deverá 
ocorrer por meio de rede de oficinas multimarcas, centros automotivos e concessionárias, em caráter 
continuo e ininterrupto. 
14.5.18.5. O serviço da manutenção preventiva/corretiva mecânica a elétrica deverá basear-se no Plano 
de Revisão Periódica constante no manual do fabricante e observará os seguintes itens abaixo e outras 
inclusões ou supressões de procedimentos definidas peio Fabricante: 
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/i a) Revisão do sistema de transmissão: lubrificação de diferencial, caixa de câmbio, folgas, balanceamento 
de eixo carda se houver, juntas homocinéticas, trizetas e suas respectivas coifas, pontos de eixo e outros; 
b) Revisão do sistema de direção: aperto dos parafusos, regulagem e conferência de terminais, lubrificação 
(graxa e óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas, correia da bomba. Caixa da direção, 
alinhamento, balanceamento, geometria, cambagem das rodas e outros; 
c) Revisão do sistema de freio- regulagem de freio, verificação de desgaste das pastilhas, lonas, disco, 
tambores, nível do fluido de freio e substituição se necessário, verificação de servo-freio, cuícas de freio, 
Cilindro mestre e auxiliares, freio de estacionamento {cabos, pedais, alavancas), válvulas (pneumáticas), 
aros dos pneus e outros: 
d) Revisão do sistema de arréfecimento: exame de radiador, verificação do nível da água, mangueiras e 
outros; 
e) Revisão de motor, verificação das correias, óleo, filtro de óleo e de combustível, juntas e demais 
componentes, substituindo as peças necessárias, e outros: 
O Revisão do sistema de suspensão, molas, amortecedores, batentes, coifas, bandejas superiores e 
inferiores, buchas, pivôs, barra estabilizadora, rolamentos internos e externos e outros: 
g) Revisão do sistema elétrico, incluindo os acessórios de sinalização e outros e outros: 
h) Serviço de lanternagem, funilaria e pintura (corretiva e/ou estética) compreendem pequenos reparos, 
incluindo reposição de peças s acessórios: 
i) Serviços de borracharia, quando necessário, incluindo a troca de pneu sem condições de uso ou 
danificado /ou seu respectivo aro: 
j) Aplicação e/ou remoção de película não reflexiva e adesivos de identificação para uso em veiculo. 
Conforme indicado pelo fiscal do contrato; 
k) Recarga a (ou) troca dos extintores que estejam vencidos ou sem carga ou pressão dos veículos; 
14.5.18.6. Manutenção Preventiva - se constituirá de revisões solicitadas pelo Fiscal do Contrato ou 
substituto Legal compreendendo todos os serviços executáveis em oficinas multimarcas, centros 
automotivos, concessionárias, obedecendo -se as recomendações do fabricante do veiculo. São exemplo 
de manutenção preventiva: troca de pneus, protetores e câmaras; alinhamento a balanceamento de iodas; 
troca de óleo do motor, câmbio, diferencial, óleo de freio, liquido de arrefecimento, filtro de óleo, de ar, de 
ar condicionado: lubrificação de veículos, lavagem simples e completa, inciusive do motor: lavagem geral 
com polimento, aspiração e lubrificação; reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador: 
substituição de itens do motor; limpeza de motor e de bicos injetoras; regulagem de bombas e bicos 
injetores: troca de lonas e pastilhas de freio, mangueiras; outros serviços constantes no manual dos 
veículos/equipamentos. 
14.5.18.7. Manutenção Corretiva e Pesada - se constituirá de revisões solicitadas pelo Fiscal do Contrato 
ou Substituto Legal compreendendo iodos os serviços executáveis em oficinas multimarcas, centros 
automotivos, concessionárias, que venham a ocorrer fora dos estabelecimentos para a manutenção 
preventiva, para correção de defeitos aeatórios resultantes ao desgaste e ou deficiências de operação, 
manutenção e fabricação garantindo a operacionalidade veículo, além de preservará segurança de 
pessoas e materiais. São exemplos de manutenção corretiva; serviços de retifica de motor; montagem e 
desmontagem do jogo de embreagem; serviços de instalação elétrica; serviços do sistema de injeção 
eletrônica; capotaria; tapeçaria: fundaria e pintura; serviços no sistema de arrefecimento: serviços no 
sistema da ar condicionado; reboque de veículos; entre outros da espécie. 
14.5.18.8. Rede de credenciados especializados em transporte em suspenso. por guincha mento, para 
remoções e socorro (guincho), 24 (vinte quatro) horas por dia, todos os dias da semana inclusive sábados. 
domingos e feriados, no âmbito ao município de Quixadá e sertão central, por meio de veiculo com prancha 
(caminhão), sem ônus adicional para o contratante, sempre que os veículos não puderem trafegar até a(s) 
oficinas da empresa Contratada, devidamente autorizado pele Fiscal do Contrato ou Substituto Legal, 
conforme prazos a condições abaixo: 
a) Efetuar o serviço de auto socorro, na cidade de Quixadá, no prazo máximo de 2 (duas) horas, a contar 
do recebimento da solicitação, sob pena das sanções cabíveis, no local onde se encontra o veículo avariado 
até a oficina credenciada da contratada: 
b) Efetuar o serviço de auto socorro, fora da cidade de Quxadá, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, a 
contar do recebimento da soHcitação, sob pena das sanções cabíveis, do loca! onde se encontra o veiculo 
avariado até a oficina credenciada da contratada: 
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14.5.189. Não serão aceitas peças recondicionadas ou de procedência duvidosa, não podendo ser 
imputada qualquer responsabilidade sobre a CONTRATANTE 
14.5.18.10. Em caso da necessidade de substuição do peças, a CONTRATADA deverá fornecer 
orçamento com os valores estipulados pelo fabricante ou revendedor autorizado com a aplicação do 
respecvo desconto contratado, para apreciação e análise de preços por parte do setor comoetente da 
CONTRATANTE: 
14.5.18.11. Para a realização de qualquer serviço, a CONTRATANTE apresentará, em até 24 (vinte e 
quatro) horas, orçamento detalhado, com denominação, quantidade e preço de peças e serviços, bem cómo 
a previsão de tempo necessário à execução do serviço solicitado; 
14.5.18.12. A CONTRATANTE poderá recusar, em todo ou em parte o orçamento e pedir sua revisão ou 
aceitá-lo parcialmente, ficando a CONTRATADA obrigada a executar ou fornecer apenas o que for 
aprovado. 
14.5.18.13. Poderão ser substituídas todas as peças que compõem o veiculo inclusive os acessórios que 
o compõem desde que o orçamento não ultrapasse a importância de 60% (cinquenta por cento) do valor 
do veiculo, nos termos do Alt. 1. Inciso IV da (N rr 01, de 21 de junho de 2007, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
14.5.18.14.0 custo dos seMços será calculado considerando o valor da hora trabalhada referente à mão-
de-obra utilizada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive com troca de poças, Lendo 
como parâmetro as Tabelas-Padrão do Fabricante de Tempo de Reparos e Peças (Homem/Hora): 
14.5.18.15. No caso de comprovada impossibilidade de se conseguir as tabelas padrões dos fabricantes, 
seja de peças ou tempo de reparos, aceitar-se-á orçamento emitido por concessionária autorizada pelo 
fabricante do veiculo como valores de referência: 
14.5.18.16. Os serviços deverão ser executados somente no pátio da oficina credenciada da empresa 
contratada, em local coberto limpo e fechado, sem acesso do público externo, de modo que ofereça 
segurança, inclusive da contratada, visto se tratar de veículos oficiais, sendo necessário manter livres da 
ação na chuva, vento, poeira e demais intempéries: 
14.5.18.17. O prazo para o execução dos serviços não deverá ser superior a 15 (quinze) dias úteis, para 
os casos de retifica de motor e 03 (três) dias úteis, para os demais serviços de manutenção, contados a 
partir da data de entrada do veículo a ser reparado na oficina; 
14.5.18.18. O licitante deverá, comprovar que possui rede credenciada de oficinas mullimarcas, centros 
automotivos, concessionárias e distribuidores de autopeças e pneus, devidamente equipados para aceitar 
as transações do sistema integrado, na cidade de Quixadá em quantidade não inferior a 10 (dez): 
14.5.18.19. A CONTRATADA deverá manter o quar,Uativo mínimo definido no item anterior durante ioda a 
vigência do contrato, 

15. DEVERES DA CONTRATADA 
15.1. A CONTRATADA devsrâ manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la durante a 
execução do contrato. 
15.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução cio Contrato. 
15.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões no volume de serviços até o limite de 25% (Vinte e cinco porcento) do valor inicial do Contrato. 
15.4. A CONTRATADA deverá garantir a execução dos serviços/fornecimentos contratados, inclusive, aos 
sábados, domingos, feriados o após o fim doexpediente comercial. 
15.5. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE toda e quaquer irregularidade 
verificada na execução do contrato. 
15.6. A CONTRATADA disponibilizará acesso ao CONTRATANTE, do seu si3tema informatizado, o qual 
possibilitará emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as seguintes informações: extrato 
analiticolsintélico, contendo todos os serviços de manutenções, individualmente discriminados por veículo, 
apresentando data, hora, local, quilometragem atual, descrição das peças, componentes, materiais e 
serviços empregados compatível com os sistemas operacionais deste Município: estação de trabalho 
windows. 
15.7. O Sistema de Gerer.ciamer,to Eletrônico das unidades de abastecimento a ser disponibilizado pela 
CONTRATADA deverá possuir, no minimo, os seguintes requisitos: 
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a) Identificação do veículo, do posto, informação do volume abastecido, data e hora do abastecimento e 
quilometragem do hodômetro do veículo; 
b) Captura eletrônica com ou sem necessidade de dgitação dos dados citados no item anterior, 
c) Disponibilização de relatórios gerenciais pela Internet que identifiquem, inclusive, a média de consumo 
de cada veículo, entre abastecimentos; 
d) Garantia que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o combustível para o qual seja 
autorizado: e 
e) Fornecer cartão de identificação do motorista com sua senha que possibHite, no tempo de efetuar a 
transação de abastecimento, identiF.car o motosta com seus dados cadastrados no sistema da 
CONTRATADA. 
15.8. A CONTRATADA deverá cumprir os prazos elencados no item 13.1.4 deste termo. 
15.9. A CONTRATADA deverá comprovar; no prazo de até 10 (dez dias úteis), contados a partir da 
assinatura do contrato, possuir rede de estabelecimentos credenciados, conforme abaixo: 
a) Rede Credenciada para abastecimento (Postos de combustiveis): deverá apresentar, no miiiimo, 01 
posto de combustível na sede da cidade de Ouixad, em um raio máximo de 03 (três) km da sede 
Administrativa do município, 01 (um) posto de combustível na capital do Estado (Fortaleza-Ce) e 01 (um) 
posto de combustível na cidade de Juazeiro do Norte-Ce e• manter uma rede de postos de serviço 
credenciados em todo o Estado, de forma a permitir um abastecimento continuado para veículo em viagem 
no interior do Estado: 
b) Rede Credenciada para servi os de manutenção (Oficinas, lojas de pneus, etc): deverá apresentar, no 
mínimo, 01 (uma) oficina/loja de peças e acessórios na sede da cidade de Quíxadá e 01 (uma) oficina 
autorizada de fábrica, atinente a cada uma das marcas de veículos que se encontrem no prazo de garantia 
e ainda pelo menos 01 (uma) oficina nas outras 07 (sete) mesorregiôes do Estado. 
15.10. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos pelos estabelecimentos 
credenciados, conforme especificações exigidas pela ANP, durante toda a vigência do contrato. 
15.11. A CONTRATADA deverá realizar, conforme demanda da CONTRATANTE: 
a) Cadastro de novos veículos e usuários; 
b) Alteração de registro de servidores e v&culos; o 
c) Regularização de transações diversas, necessárias ao bom funcionamento do sistema e do contrato. 
15.12. A CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo art. 30  da Lei 
8.666/1993 e pela Lei Estadual n° 16.561/2018 nos assuntos pertinentes a futura contratação. Além disso, 
a mesma deverá apresentar em sua rede de credenciados apenas estabelecimentos que estejam 
plenamente adequados á legislação vigente referente à: abastecimento de combustíveis e demais assuntos 
relacionados ao objeto deste Termo de Referência. 
15.13. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga prontamente a atender. 
15.14. A CONTRATADA deerá responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias 
(equipamentos acessórios), causadas por seus empregados ou prepostos. 
15.15. A CONTRATADA não aplicará materiais/serviços sem prèvia autorização da CONTRATANTE. 
15.16. A CONTRATADA disponibi!izará Ioca adequado para inspeção prévia se necessária, de todas as 
peças a serem substituídas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, que serão 
verificados pelo Gestor do contrato especialmente designado pe!a CONTRATANTE. 
15.17. Para os fornecimentos de peças e produtos relativos a troca de filtros e ô!eos. para substituição  nos 
veículos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá garantir que a rede credenciada: 
a) Emita a garantia de peças e serviço; 
b) Somente forneça peças, componentes, acessórios o materiais após autorização expressa da 
CONTRATANTE, através do sistema informatizado da CONTRATADA. 
15.18. A CONTRATADA deverá manter, durante o período de execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas originalmente. 
15.19. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as condições constantes do Edital e seus Ane&os. 

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
16.1. Apresentação de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou 
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privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Sômente 
serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome 
completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa fisica identificada pelo nome e 
cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo Pregoeiro ou quem este 
indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 
d) período de execução; 
e) local e data da emissão do atestado; 
f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
16.1.1. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou 
entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o 
caso. 
16.1.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 16.1.1, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento 
respectivos ao qua! o atestado faz vinculação. 

$ 

17. DEVERES DO CONTRATANTE 
17.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
17.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços/fornecimentos, fixando prazo para sua correção. 
17.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 
CONTRATADA todas as formálidades e exigências do contrato. 
17.4. Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da CONTRATADA 
não cumprir com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a empresa com 
quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à Administração. 

18. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
18.1. Durante a fase de execução do Contrato, a fiscalização e o acompanhamento serão exercidos pelo 
Gestor de Contratos da Secretaria Contratante, ou através de servidor, devidamente designado para este 
m, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/1993, doravante denominado simplesmente 

Gestor do Contrato. 
18.2. O Gestor do Contrato poderá recusar quaisquer serviços/fornecimentos quando entender que os 
componentes empregados não sejam os especificados, ou quando entender que o serviço foi executado 
de forma irregular. 
183. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade 
pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 
18.4. Os serviços/fornecimentos deverão ser executados de imediato, considerando-se que as atividades 
normais deste Muncipio, não poderão sofrer paralisações de quais quer espécies. 

19. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
19.1. Contrato decorrente do processo icitatório terá vigência (te 01 (um) ano a partir da data do sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que haja 
condições e seja vantajoso para esta Municipalidade, de acordo com o inciso 11 do ari 57, da Lei n° 
8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

20. DO PAGAMENTO 
20.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens 
de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor 
da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais o Muncipaís. todas atualizadas, 
observadas as condições da Proposta. 	 . 	

. 
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33- '9 20.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do 
município de Quixadá-Ce. 
20.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento quinzenalmente em até 15 (quinze) dias corridos após 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo gestor do contrato, através de crédito em 
conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens 
anteriores, observadas as disposições editalicias e deste termo. 
20.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
20.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
20.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta'ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

21. DA GARANTIA CONTRATUAL 
21.1. De acordo com o Art. 56 da Lei n°8.666/93, A Secretaria de Educação, opta pela não exigência de 
garantia (caução em dinheiro ou títulos da divida pública, seguro garantia ou fiança bancária). Fica, 
contudo, esclarecido que as disposições dos AI. 78 e 87, da citada Lei, serão seguidas, caso necessário. 

22. DO REAJUSTE 
22.1.0 valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável. 
22.2. Poderá haver reequilibrio económico-financeiro do instrumento contratual a ser firmado, na hipótese 
de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea V 
da Lei n° 8.666/1993. 
22.3. Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos 
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada pelo 
CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 

23. DAS SANÇÕES 
23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
23.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta 
ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
23.1.2. Apresentar documentação falsa; 
23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
23.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
23.1.5. Não mantiver a proposta; 
23.1.6. Cometer fraude fiscal; 
23.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
23.2. Considera-se comportamento inídôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
23.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
23.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 
23.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com Município de Quixadá, pelo prazo de até cinco anos; 
23.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
23.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n°8.666, de 1993. e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 
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23.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da condut 	4 	; 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o phncipiÕ r io  - 
da proporcionalidade, 	 r 

23.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Comissão de Cadastro de Fornecedores. -- 

24. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da 
elaboração do termo de contrato. 
11.2. Com  base no art. 70, § 20  do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que Regulamenta o 
Sistema de Registro de Preços previsto no ad. 15 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na 
licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida 
para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil'. 

25. FISCAL DO CONTRATO: 
25.1. O Gestor do Contrato, será exercido por servidor designado pela Secretaria contratante, o qual deverá 
exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n°8.666/93, alterada e consolidada. 

26. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
26.1. Este termo de referência, visa atender as exigências legais para o procedimento licitatódo na 
modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços, constando todas as condições necessárias e 
suficientes, ficando proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, ou 
frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme 
disposto nos incisos 1, II e III do art. 31  da Lei n°. 10.520102. 

Quixadã/Ce, 03 de setembro de 2021. 

VjsJa,o9TfftdI0ueiroz 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação. 
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C.l N0  03.09/2021 	 Quixadá-ce, 03 de setembro de 2021. 

Ao Setor de Compras e Serviços da Prefeitura Municipal de Quixadá 

Sr Kristian Kert da Páscoa Queiroz 

OBJETO: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DO 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
PREVENTIVA DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM 
CHIP OU MAGNÉTICO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

A presente licitação destina-se ao registro de preços para aquisições que se faz necessárias para o 
abastecimento da frota municipal e manutenção preventiva e conetiva de veículos da Secretaria da 
Educação do município de Quixadá no ano de 2021, para o deslocamento dos servidores de suas unidades 
básicas no cumprimento de suas atividades finalisticas e, principalmente para dá suporte ao desempenho 
das atividades de desenvolvimento e acompanhamento nas mais diversas ações executadas pela Unidade 
Gestora na sede do município e em todos os distritos como também nos municípios circunvizinhos e até 
na capital do Estado do Ceará (viagens) necessário ao bom desenvolvimento da Administração, visando â 
obtenção de dados precisos a respeito do referido consumo, disponibilizando atendimento rápido e eficaz. 

Conforme a necessidade da prestação de serviços, requisitamos de V.Sa., a realização 
de pesquisas de mercado para instituir o procedimento administrativo adequado, de 
interesse da Secretaria de Educação. 

Agradeço antecipadamente a atenção e aguardo o atendimento a solicitação o 

mais breve possível. 

Atenciosamente, 

Verúzia Jardim de Queiroz 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação. 
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Oficio N° Oficio N°20092021/0005 

À Empresa: 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 

CNPJ n.° 13.858.76910001-97 

FRANCISCO EVANDRO DE SOUZA JUNIOR  

Quixadá - Ceará, 21 de setembro de 2' t, 

dc~_ 

j' i c 

Assunto: Solicitação de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10.00712021 - SRP, oriunda do 
PREGÃO ELETRÕNICO N° 10.007/2021 - PE. 

Senhor Fornecedor, 

Informamos a V. As. O interesse da Secretaria de Educação do município de Quixadá Estado do Ceará, em 
aderir à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10.007/2021 - SRP, oriunda do PREGÃO ELETRÕNICO N° 
10.00712021 - PE, firmada entre esta Empresa e o Município de Quixadá - Ceará, conforme descritivo no objeto 
licitado e nas mesmas condições dos serviços. 

Neste sentido, formulamos a consulta acerca da possibilidade de anuência, para a prestação dos serviços em 
Anexo, para a Secretaria de Educação do Município de Quixadá Estado do Ceará, Se houver interesse em 
fornecer que envie, juntamente com a anuência a seguinte documentação dentro do prazo de vigência e se 
cópias, autenticadas em cartório, ou que atenda ao procedimento n° 100 de 26 de maio de 2020; 

Contrato social, CNPJ, CND Federal, CND Estadual, CND Municipal, FCTS, CND Trabalhista, Atestado de 
Capacidade Técnica, Certidão de Falência, Balanço, Declaração que não emprega menor. 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente, 

Benedita de oliveira 
Secretaria de Saúde 
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ANEXO 

7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 

(CNPJ: 13.858.769/0001.97) 

    

LICITANTE VENCEDORICNPJ: 7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIaS EIRELI 1 CNPJ: 13.858.76910001•91 

ITEM 
DESCRIÇÃO ESTIMADO R$ TOTAL ESTIMADO R$ TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO (%) 

COMBUSTÍVEIS 583984,00 

R$ 853.984,00 
.860% (MENOS OITO 
VIRGULA SESSENTA 
PORCENTO) GERENCIAMENTO E CONTROLE 

DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 
270.000,00 



M GmaiI secretaria saude <admsaudeqxdagmail.com> 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10.007/2021 - SRP 

secretaria saude <admsaudeqxdacgmaiLcom> 	 22 de setembro de 2021 15:02 
Para: adm serv <adm7serv@gmail.com> 

Informamos a V. As. O interesse da Secretaria de Educação do município 
de Quixadá Estado do Ceará, em aderir à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
10.007/2021 . SRP, oriunda do PREGÃO ELETRÕNICO N° 10.007/2021 - PE, 
firmada entre esta Empresa e o Município de Quixadá . Ceará, conforme  
descritivo no objeto licitado e nas mesmas condições dos serviços. 	 r 	p SA ze Ç 

V. .má 210922145952.pdf 
593K 

0 

te 
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AUTORIZACÃO 

DA: SECRETARIA EDUCAÇÃO. 
À: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Senhora Presidente, 

Encaminho o presente processo e AUTORIZO a AUTUAÇÃO do mesmo com a finalidade de Adesão 
a Ata de Registro de Preço N° 10.007/2021 - SRPÍ  originária do Pregão Eletrônico 19° 10.007/2021 

Em conformidade com o disposto no art. 14 da Lei Federal 19° 8.666/93 e o disposto no art. 
16 da Lei Complementar 19° 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos informar a V. Sa. que 
há estimativa de impacto Orçamentário-Financeiro e que dispomos de recursos para o OBJETO É 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS COM 

	

. 	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS POR MEIO DE 
CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM CØIP OU MAGNÉTICO) 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE, estando o processo em compatibilidade e adequação com a Lei 
Orçamentária Anual, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma a 
seguir programada: 

1—SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
ÓRGÃO: 08- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  80.01 	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROJETO ATIVIDADE: 
0801.1236101022.027 - FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 
FUNDEB 
PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00 

-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
ÓRGÃO: 08- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROJETO ATIVIDADE: 
0801.1236103012.048- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 
PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00 

	

. 	
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
ÓRGÃO: 08- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PROJETO ATIVIDADE: 
0801.1238106032.021 - GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV. DA SECRETAIA DE 
EDUCAÇÃO 
PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00 

Valor previsto para o dispêndio R$ 853.984,00 (oitocentos e cinquenta e três mil novecentos e 
oitenta e quatro reais) 

Fonte de recursos: 1001000000- 1113000000 

Quixadá/CE, 27de Setembro de 2021. 

yer.4alffT4é.Oueiroz 
Ordenadora de--Despesas da Secretaria de Educação. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO À ATA REGISTRO DE PREÇOS 

TOMBO N2 08.002/2021 - ARP 

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE 

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N2  10.007/2021 - PERP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 10.007/2021 - SRP 

UNIDADE GESTORA ADERENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ - CE. 

1-ABERTURA: 

Por ordem da Ilma. Sra. Secretária de Educação do Município de Quixadá, é instaurado nesta 

data o presente Procedimento Administrativo de ADESÃO N2  08.002/2021 - ARP, ÓRGÃO 

GERENCIADOR: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ - CE, PROCESSO DE ORIGEM: 

Pregão Eletrônico N2  10.007/2021- PERP, com fundamento no artigo 15, da Lei Federal n9 . 8.666/93, 

visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS POR MEIO 

DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO) PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. 

2-JUSTIFICATIVA: 

O presente processo se faz necessário para o abastecimento da frota municipal e manutenção 

preventiva e corretiva de veículos da Secretaria da Educação do município de Quixadá no ano de 2021, 

para o deslocamento dos servidores de suas unidades básicas no cumprimento de suas atividades 

finalisticas e, principalmente para dá suporte ao desempenho das atividades de desenvolvimento e 

acompanhamento nas mais diversas ações executadas pela Unidade Gestora na sede do município e 

em todos os distritos como também nos municípios circunvizinhos e até na capital do Estado do Ceará 

(viagens) necessário ao bom desenvolvimento da Administração, visando à obtenção de dados 

precisos a respeito do referido consumo, disponibilizando atendimento rápido e eficaz. 

Essa nova forma de serviço propiciará à Administração a disponibilidade de Postos de 

Combustíveis credenciados sob várias bandeiras, cabendo ao usuário e gestor da frota a escolha de 

postos credenciados que possuam o menor preço unitário praticado na venda de combustível, e em 

adequada localização na oportunidade da utilização dos serviços em conformidade com os 

mecanismos contratuais. 
O município de Quixadá tem como dever principal o funcionamento das atividades no âmbito 

de sua Secretaria, dentre outras atividades administrativas, necessita realizar o abastecimento com 

combustível veicular nas cidades conforme requisições anexas ao processo, ou seja, para abastecer os 

utilizados nas atividades, verificou-se a necessidade de um sistema de gerenciamento de frota, que 

permitisse a flexibilidade de aquisição de combustíveis em diversas cidades do interior e regiões 

metropolitanas. 
O processo atenderá o previsto na Lei n2  8.666/93 e nas suas atualizações, zelando pela a 

rigorosa aplicação dos recursos recebidos em apoio à operação em questão. 

3- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

Trav. José Jorge Matias, s/N 
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3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

E SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO 

MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. 

4—ESPECIFICAÇÕES DO PREÇO: 

74.1 - O valor global deste processo de Adesão a Ata de Registro de Preços é de R$ 853.984,00 

(oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais). 

EMPRESA: 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 

(CNPJ: 13.858.769/0001-97) 

LOTE 1 

LICITANTE VENCEDORICNPJ: TSERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 1 CNPJ: 13.858.16910001-97 

FIEM 
DESCRIÇÃO ESTIMADO R$ TOTAL ESTIMADO R$ TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO (54) 

COMBUSTÍVEIS 583.984,00 

R$ 853.984,00 
-8,60% (MENOS OITO 
VIRGULA SESSENTA 
POR CENTO) GERENCIAMENTO E CONTROLE 

DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 
., 	, 	, ''" 

5-OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 

5.1 - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la durante 

a execução do contrato. 
5.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 

5.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões no volume de serviços até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

Contrato. 

5.4. A CONTRATADA deverá garantir a execução dos serviços/fornecimentos contratados, inclusive, 

aos sábados, domingos, feriados e após o fim do expediente comercial. 

5.5. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade 

verificada na execução do contrato. 
5.6. A CONTRATADA disponibilizará acesso ao CONTRATANTE, do seu sistema informatizado, o qual 

possibilitará emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as seguintes informações: extrato 

analítico/sintético, contendo todos os serviços de manutenções, individualmente discriminados por 

veículo, apresentando data, hora, local, quilometragem atual, descrição das peças, componentes, 

materiais e serviços empregados compatível com os sistemas operacionais deste Município: estação 

de trabalho windows. 

Trav. José Jorge Matias, s/N 
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5.7.0 Sistema de Gerenciamento Eletrônico das unidades de abastecimento a ser disponibilizado pela 
CONTRATADA deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos: 
a) Identificação do veículo, do posto, informação do volume abastecido, data e hora do abastecimento 
e quilometragem do hodômetro do veículo; 
b) Captura eletrônica com ou sem necessidade de digitação dos dados citados no item anterior; 

c) Disponibilização de relatórios gerenciais pela Internet que identifiquem, inclusive, a média de 
consumo de cada veículo, entre abastecimentos; 
d) Garantia que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o combustível para o qual seja 
autorizado; e 

e) Fornecer cartão de identificação do motorista com sua senha que possibilite, no tempo de efetuar 
a transação de abastecimento, identificar o motorista com seus dados cadastrados no sistema da 
CONTRATADA. 

5.8. A CONTRATADA deverá cumprir os prazos elencados no item 13.1.4 do termo de referência. 
5.9. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de até 10 (dez dias úteis), contados a partir da 
assinatura do contrato, possuir rede de estabelecimentos credenciados, conforme abaixo: 
a) Rede Credenciada para abastecimento (Postos de combustíveis): deverá apresentar, no mínimo, 01 
posto de combustível na sede da cidade de Quixadá, em um raio máximo de 03 (três) km da sede 
Administrativa do município, 01 (um) posto de combustível na capital do Estado (Fortaleza-Ce) e 01 
(um) posto de combustível na cidade de Juazeiro do Norte-Ce e manter uma rede de postos de serviço 
credenciados em todo o Estado, de forma a permitir um abastecimento continuado para veículo em 
viagem no interior do Estado; 

b) Rede Credenciada para serviços de manutenção (Oficinas, lojas de pneus, etc): deverá apresentar, 
no mínimo, 01 (uma) oficina/loja de peças e acessórios na sede da cidade de Quixadá e 01 (uma) oficina 
autorizada de fábrica, atinente a cada uma das marcas de veículos que se encontrem no prazo de 
garantia e ainda pelo menos 01 (uma) oficina nas outras 07 (sete) mesorregiôes do Estado. 

5.10. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos pelos estabelecimentos 
credenciados, conforme especificações exigidas pela ANP, durante toda a vigência do contrato. 
5.11. A CONTRATADA deverá realizar, conforme demanda da CONTRATANTE: 

a) Cadastro de novos veículos e usuários; 

b) Alteração de registro de servidores e veículos; e 
c) Regularização de transações diversas, necessárias ao bom funcionamento do sistema e do contrato. 
5.12. A CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo art. 39  da 

Lei 8.666/1993 e pela Lei Estadual n9  16.561/2018 nos assuntos pertinentes a futura contratação. Além 
disso, a mesma deverá apresentar em sua rede de credenciados apenas estabelecimentos que estejam 
plenamente adequados à legislação vigente referente à: abastecimento de combustíveis e demais 

assuntos relacionados ao objeto deste processo. 
5.13. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga prontamente a atender. 
5.14. A CONTRATADA deverá responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias 

(equipamentos acessórios), causadas por seus empregados ou prepostos. 
5.15. A CONTRATADA não aplicará materiais/serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
5.16. A CONTRATADA disponibilizará local adequado para inspeção prévia, se necessária, de todas as 
peças a serem substituídas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, que serão 
verificados pelo Gestor do contrato especialmente designado pela CONTRATANTE. 
5.17. Para os fornecimentos de peças e produtos relativos a troca de filtros e óleos, para substituição 
nos veículos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá garantir que a rede credenciada: 

a) Emita a garantia de peças e serviço; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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b) Somente forneça peças, componentes, acessórios e materiais após autorização expressa da 
CONTRATANTE, através do sistema informatizado da CONTRATADA. 

5.18. A CONTRATADA deverá manter, durante o período de execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas originalmente. 
5.19. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as condições constantes do Edital e seus Anexos; 

6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
6.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na execução 
dos serviços/fornecimentos, fixando prazo para sua correção. 
6.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 
CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato. 
6.4. Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da CONTRATADA 
não cumprir com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a empresa com 
quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à Administração. 

7- PRAZO DE FORNECIMENTO DO OBJETO: 

7.1 - Os bens licitados deverão ser fornecidos em conformidade ao prazo estabelecido na Ata de 
Registro de Preços n2  10.007/2021 - SRP, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO pela 
administração. 

8- DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas 
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e 
Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
8.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 

do município de Quixadá-Ce. 
8.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento quinzenalmente em até 15 (quinze) dias corridos após 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo gestor do contrato, através de crédito 
em conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos 
subitens anteriores, observadas as disposições editalicias e deste termo. 
8.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-

se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
8.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 

única nota fiscal/fatura. 
8.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

9 - OBSERVAÇÕES 

Trav. José Jorge Matias. 5/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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A empresa arcará isoladamente com: 

a) toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 

questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 

eventuais decisões judiciais, eximindo o MUNICÍPIO de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

b) toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao MUNICÍPIO por autoridade competente, 

em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do 

fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará de 

pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor 

correspondente. 

As contratações dos bens registrados neste instrumento serão efetuadas através de Ordem de 

Compra, emitida pela Administração Municipal, contendo: o n2  da Ata, o nome da empresa, o objeto, 

a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega. 

Quixadá-Ce, 07 de outubro de 2021. 

ÇA / 

Mirlla Marjf$aldanha lima 

Presidente da Comissão de Licitação 

Trav. José Jorge Matias, s/N 

Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	- 	? 

QUIXADA r 

	

Comissão de Licitação 	
/ 

/ 

ANEXOU 

MINUTA DO CONTRATO N 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A 

	

EMPRESA 	 , PARA O FIM QUE A SEGUIR SE 

DECLARA: 

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, com sede à Rua 	  N 	,Bairro: 	 , inscrito no CNPJ 

sob o n2 	 , neste ato representado por seu Ordenador de Despesas, Sr. 

	  doravante denominada de CONTRATANTE e, do outro lado, a Sr(a) - 

inscrita no CNPJ: n° 	  com endereço na Rua 

	

- Bairro: 	 - Quixadá - Ce, ao fim assinado, e do outro 

lado a Empresa 	 , inscrita no CNPJ n2  	endereço 

	  neste ato representante por 	 , inscrito no CPF n2  

	  denominado de CONTRATADO, de acordo como Processo Administrativo de Adesão 

n2  08.002/2021 - ARP, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e 

condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 - Processo Administrativo de Adesão n9 08.002/2021 - ARP, em conformidade com o que preceitua 

a Lei Federal n2  8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, devidamente 

ratificada pela Secretária da Educação do Município de Quixadá - CE. 

o 	CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 - O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DO 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 

VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO) 

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO  DO MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ-CE. 

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

3.1 - O valor global do Contrato é de R$ 

abaixo: 

	  conforme tabela 

  

Trai. José Jorge Matias, S/N 
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LICITANTE VENCEDORJCP4PJ: 1SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 1 CNPJ: 13.858.76910001-97 

TEM 
DESCRIÇÃO ESTIMADO R$ TOTAL ESTIMADO R$ TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO (%) 

COMBUSTÍVEIS 583.984,00 

R$ 853.98400 
GERENCIAMENTO E CONTROLE 
DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 270.000,00 

CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

4.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na execução 
dos serviços/fornecimentos, fixando prazo para sua correção. 

4.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 

CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato. 

4.4. Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da CONTRATADA 

não cumprir com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a empresa com 

quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à Administração. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la durante 

a execução do contrato. 

5.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 

5.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões no volume de serviços até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

Contrato. 

5.4. A CONTRATADA deverá garantir a execução dos serviços/fornecimentos contratados, inclusive, 

aos sábados, domingos, feriados e após o fim do expediente comercial. 

S.S. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade 

verificada na execução do contrato. 
5.6. A CONTRATADA disponibilizará acesso ao CONTRATANTE, do seu sistema informatizado, o qual 

possibilitará emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as seguintes informações: extrato 

analítico/sintético, contendo todos os serviços de manutenções, individualmente discriminados por 

veículo, apresentando data, hora, local, quilometragem atual, descrição das peças, componentes, 

materiais e serviços empregados compatível com os sistemas operacionais deste Município: estação 

de trabalho windows. 
5.7.0 Sistema de Gerenciamento Eletrônico das unidades de abastecimento a ser disponibilizado pela 

CONTRATADA deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos: 
a) Identificação do veículo, do posto, informação do volume abastecido, data e hora do abastecimento 

e quilometragem do hodômetro do veículo; 
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b) Captura eletrônica com ou sem necessidade de digitação dos dados citados no item anterior; 
c) Disponibilização de relatórios gerenciais pela Internet que identifiquem, inclusive, a média de 

consumo de cada veículo, entre abastecimentos; 

d) Garantia que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o combustível para o qual seja 
autorizado; e 

e) Fornecer cartão de identificação do motorista com sua senha que possibilite, no tempo de efetuar 

a transação de abastecimento, identificar o motorista com seus dados cadastrados no sistema da 
CONTRATADA. 

5.8. A CONTRATADA deverá cumprir os prazos elencados no item 13.1.4 do termo de referência 

5.9. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de até 10 (dez dias úteis), contados a partir da 

assinatura do contrato, possuir rede de estabelecimentos credenciados, conforme abaixo: 
a) Rede Credenciada para abastecimento (Postos de combustíveis): deverá apresentar, no mínimo, 01 

posto de combustível na sede da cidade de Quixadá, em um raio máximo de 03 (três) km da sede 

Administrativa do município, 01 (um) posto de combustível na capital do Estado (Fortaleza-Ce) e 01 

(um) posto de combustível na cidade de Juazeiro do Norte-Ce e manter uma rede de postos de serviço 

credenciados em todo o Estado, de forma a permitir um abastecimento continuado para veículo em 
viagem no interior do Estado; 

b) Rede Credenciada para serviços de manutenção (Oficinas, lojas de pneus, etc): deverá apresentar, 

no mínimo, 01 (uma) oficina/loja de peças e acessórios na sede da cidade de Quixadá e 01 (uma) oficina 

autorizada de fábrica, atinente a cada uma das marcas de veículos que se encontrem no prazo de 

garantia e ainda pelo menos 01 (uma) oficina nas outras 07 (sete) mesorregiôes do Estado. 

5.10. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos pelos estabelecimentos 

credenciados, conforme especificações exigidas pela ANP, durante toda a vigência do contrato. 

5.11. A CONTRATADA deverá realizar, conforme demanda da CONTRATANTE: 

a) Cadastro de novos veículos e usuários; 

b) Alteração de registro de servidores e veículos; e 

c) Regularização de transações diversas, necessárias ao bom funcionamento do sistema e do contrato. 

5.12. A CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo art. 39  da 

Lei 8.666/1993 e pela Lei Estadual n9  16.561/2018 nos assuntos pertinentes a futura contratação. Além 

disso, a mesma deverá apresentar em sua rede de credenciados apenas estabelecimentos que estejam 

plenamente adequados à legislação vigente referente à: abastecimento de combustíveis e demais 

assuntos relacionados ao objeto deste processo. 

5.13. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga prontamente a atender. 
5.14. A CONTRATADA deverá responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias 

(equipamentos acessórios), causadas por seus empregados ou prepostos. 

5.15. A CONTRATADA não aplicará materiais/serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

5.16. A CONTRATADA disponibilizará local adequado para inspeção prévia, se necessária, de todas as 

peças a serem substituídas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, que serão 

verificados pelo Gestor do contrato especialmente designado pela CONTRATANTE. 
5.17. Para os fornecimentos de peças e produtos relativos a troca de filtros e óleos, para substituição 

nos veículos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá garantir que a rede credenciada: 

a) Emita a garantia de peças e serviço; 

b) Somente forneça peças, componentes, acessórios e materiais após autorização expressa da 

CONTRATANTE, através do sistema informatizado da CONTRATADA. 
5.18. A CONTRATADA deverá manter, durante o período de execução do contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas originalmente. 
5.19. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as condições constantes do Edital e seus Anexos. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO 

6.1 - O objeto deste Termo de Contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses. 

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 

MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 

fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas 

devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e 

Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 

7.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 

respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 

do município de Quixadá-Ce. 

7.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento quinzenalmente em até 15 (quinze) dias corridos após 

apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo gestor do contrato, através de crédito 

em conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos 

subitens anteriores, observadas as disposições editalicias e deste termo. 

7.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-

se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

7.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 

única nota fiscal/fatura. 

7.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 

verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLAÚSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS 

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

ÓRGÃO: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROJETO ATIVIDADE: 

0801.1236101022.027 - FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 

PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00 

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

ÓRGÃO: 08- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROJETO ATIVIDADE: 

0801.1236103012.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 

PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00 

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

óRGÃO: 08- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROJETO ATIVIDADE: 

0801.1236106032.021 - GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV. DA SECRETAIA DE 

EDUCAÇÃO 

PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00 

Trav. José Jorge Matias, s/N 
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CLAÚSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

9.1 - O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável. 

9.2. Poderá haver reequilibrio econômico-financeiro do instrumento contratual a ser firmado, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito 

ou fato do príncipe, Configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do 

artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei n2 8.666/1993. 

9.3. Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos 

componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada pelo 

CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 

40 	CLAÚSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § V, art. 65, da Lei n9 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DAS SANÇÕES 

111 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções. 

11.1.1 - Advertência. 

11.1.2 - Multa: 

a) de 5% (cinco por cento), sobre o valor do Contrato pela inexecução total ou parcial do objeto 

contratual; 

b) o valor das multas referido neste item será descontado "ex-offlclo" da licitante vencedora, 

mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto 

a Prefeitura de Quixadá, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

11.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 anos. 

11.1.4 - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de no 

mínimo 02(dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a sua reabilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de 

conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n2  8.666/93, e suas alterações posteriores. 

Trav. José Jorge Matias, s/N 
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12.2- A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente 

de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras penalidades, se a CONTRATADA: 

- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

- Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência 
da CONTRATANTE; 

- Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; IV - Cometer, 
reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 

V - For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 

12.3- Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA somente o valor 

relativo aos serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilícito), descontadas as multas 

porventura aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS 

13.1 - Declaramas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, 

do acordo entre elas celebrado; 

13.2 - Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCAL DO CONTRATO 

14.1. O Gestor do Contrato, será exercido por servidor designado pela Secretaria contratante, o qual 

deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n2  8.666/93, alterada e consolidada 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, para conhecimento das questões relacionadas com o 

presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos. 

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes 

assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Quixadá-CE, 	de 	 de 2021. 

Secretário da 	 CONTRATADO 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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CPF: 
	

CPF: 
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PARECER JURÍDICO N° 07.10.003/2021 
	, tiE 

Quixadá, em 07 de outubro de 2021. 

DA: ASSESSORIA JURÍDICA DE LICITAÇÕES 

PARA: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

j4f. Adesão à Ata de Registro de Preços (Carona) n° 08.002,12021 - AR?. 

Objeto: Contratação de empresa para o gerenciamento do fornecimento de 
combustíveis e serviços com manutenção corretiva e preventiva de veículos por 
meio de cartão magnético micro processado (com chip ou magnético) para 
suprir as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Quixadá. 

EMENTA: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. CARONA. PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 15 DA LEI 8.664/93, ART. 21 §80  
DECRETO MUNICIPAL 3.697/2013. 

1- PRELIMINARMENTE 

Sra. Presidente, há de se destacar, de início, que a atividade 
laborativa do advogado público no processo licitatório se delimita na emissão de 
pareceres opinativos acerca de matéria técnico-jurídica que norteia sua 
competência, quando da consultoria da Administração (Fazenda Pública) ou 
obrigatória em face de preceito legal. 

Nesse sentir, leciona, com primor, Di Pietro: 

Parecer é o ato pelo qu.al  os órgãos consultivos da 
Administração emitem opinião sobre assuntos 
técnicos ou jurídicos de sua competência. O parecer é 
obrigatório quando a lei o exige como pressuposto 
para a prática final do ato final. A obrigatoriedade diz 
respeito à solicitação do parecer (o que não lhe 
imprime caráter vinculante). 

Douta, o advogado público atua não só de forma parcial, nas 
ações judiciais em que representa o Órgão em que vinculado, mas também 
prestando consultoria e assessoria sobre a legalidade de atos e contratos ,  
administrativos. JoseD 

Trav. José Jorge, S/N 
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Segundo dispõe a Lei n°8.906/1994: \ cotnissio 

Art. 200  advogado é indispensável à administração 
da justiça. 

( ... ) § 3° No exercício da profissão, o advogado é 
inviolável por seus atos e manifestações, nos limites 
desta lei. 

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no 
exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. 

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o 
advogado será solidariamente responsável com seu 
cliente, desde que coligado com este para lesar a parte 
contrária, o que será apurado em ação própria. 

Por seu turno, o art. 38 da Lei n°8.666/1993 determina que: 

Art. 380 procedimento da licitação será iniciado com 
a abertura de processo administrativo, devidamente 
autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual 
serão juntados oportunamente. ( ... ) 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, 
bem como as dos Contratos, acordos, convênios ou 
ajustes devem ser previamente examinadas e 
aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

A Lei Complementar 73/1993, que institui a Advocacia-Geral da 
União estabelece: 

Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos 
administrativamente subordinados aos Ministros de 
Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de 
Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas, compete, 
especialmente: 
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito 
do Ministério, Secretaria e Estado-Maior das Forças 
Armadas: 

Trav. Jose Jorge, S/N 
Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE 
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a) os textos de edital de licitação, como os dos 
respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a 
serem publicados e celebrados; 

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a 
inexigibilidade, ou decidir a dispensa, de licitação. 

- ,,• 9 
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Vejamos entendimento do TCU: 

Acórdão n.° 521/2013-Plenário Trecho do Voto: O 
órgão jurídico entendeu, no exame preliminar que fez, 
tratar-se de contratação de atividades que constituíam 
a missão institucional do instituto e que a suposta 
contratação de mão de obra não contemplava 
adequada caracterização do objeto, nem estava 
acompanhada do orçamento detalhado em planilhas, 
justificativa de preços e razão de escolha do 
fornecedor. ( ... ) A divergência interna acerca da 
possibilidade da contratação não foi dirimida pelas 
partes envolvidas, a técnico-administrativa e a 
jurídica. A administração preferiu, ao que me parece, 
ignorar as ressalvas e observações constantes do 
pronunciamento 	do 	órgão 	jurídico. 	( ... ) 
Responsabilização de Agentes Segundo a 
Jurisprudência do TCU Ocorre que mesmo que a 
administração contratante desejasse seguir adiante 
com a contratação pretendida, contrariando, 
eventualmente, parecer jurídico sobre o assunto, 
necessitar-se-ia da aposição de justificativa para tanto, 
no processo licitatório. ( ... ) Penso ser adequada a 
expedição das seguintes orientações, em reforço ao já 
anteriormente a!ertado àquele instituto: 19.1 - 
cientificar o ( ... ) de que em razão do disposto no art. 
38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, as minutas de 
editais de licitação, bem como as dos contratos, 
necessitam ser previamente examinadas e aprovadas 
por assessoria jurídica da Administração, de modo 
que, havendo o órgão jurídico restituído o processo 
com exame preliminar, torna-se necessário o retorno 
desse, após o saneamento das pendências apontadas, 
para emissão de parecer jurídico conclusivo, sobre sua 
aprovação ou rejeição; 19.2 - cientificar o ( ... ) de que 
caso venha discordar dos termos do parecer jurídico, 
cuja emissão está prevista no inciso VI e no parágrafo 
único do art. 38 da Lei ri0  8.666/1993, deverá 

III' 	 Iv 
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apresentar por escrito a motivação dessa discordância 
antes de prosseguir com os procedimentos relativos à 
contratação, arcando, nesse caso, integralmente com 
as consequências de tal ato, na hipótese de se 
confirmarem, posteriormente, as irregularidades 
apontadas pelo Órgão jurídico. 

Acórdão n°1591/2011 - Plenário Explicação Sintética: 
representação para apurar a prática de 
irregularidades pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego na contratação da Relator: Finalmente, 
deturparam o teor de julgado quando asseveraram 
que a contratação, sem prévia licitação, do autor do 
projeto para realizar a supervisão da obra estaria 
respaldada na Súmula 185 do TCU, a qual afirma 
exatamente o contrário. Aula 4- Responsabilidade de 
pareceristas empresa Cobra Tecnologia S.A., 
mediante dispensa de licitação fundamentada no 
inciso XVI do art. 24 da Lei de Licitações. Foram 
ouvidos os pareceristas jurídicos que se manifestaram 
pela legalidade da contratação direta. Trecho do Voto: 
72. Não vejo, portanto, como acolher os argumentos 
dos Srs.(...) a respeito da validade de promover-se a 
contratação direta da Cobra Tecnologia S.A., na 
hipótese, com fundamento no inc. XVI do art. 24 da 
Lei 8.666/93. Contudo, o aspecto de tratar-se da 
emissão de parecer jurídico precisa ser levado em 
consideração. 73. Dentro desse quadro, verifico que a 
manifestação dos consultores jurídicos, ao tratar da 
viabilidade de contratação direta da Cobra Tecnologia 
S.A., escudou-se em pronunciamentos doutrinários 
(vide fls. 191, anexo 1), posicionamento que, ainda que 
não coincida com o entendimento desta Corte acerca 
da matéria e seja amparado por minoria de 
doutrinadores, não deixa de corresponder a 
interpretação de disposições legais. Além disso, pode-
se constatar que o parecer em questão, ainda que 
defendendo posicionamento em outro sentido, 
expressamente admitiu a existência de divergências 
na interpretação da matéria e indicou qual a 
compreensão desta Corte de Contas a respeito do 
tema (vide §5  14 e 15, fis. 191, anexo 1). Diante, então, 
do entendimento manifestado pelo STF em face do 
MS 24.073-3-DF, no sentido de que o advogado 
somente será responsabilizado em caso de erro grave 

Trav. José Jorge, Sf11 
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inescusável ou de ato ou omissão praticado com culpa 
em sentido largo, e por também não identificar, na 
hipótese, a mesma situação configurada no MS 
24.584-1-DF, também apreciado pelo STF, não 
vislumbro, na hipótese, elementos suficientes para, 
nestes autos, apenar os Srs. ( ... ). Posiciono-me, 
portanto, por não acolher suas justificativas em face 
da audiência determinada por força do Despacho de 
10/4/2006, deixando de aplicar a p pena 
correspondente em face da mencionada 
jurisprudência do STF. 

Acórdão n°1857/2011 — Plenário Trechos do Voto: No 
tocante aos pareceristas, em regra, há 
responsabilização desse tipo de profissional quando o 
ato enunciativo por ele praticado contém erro 
grosseiro ou inescusável com dolo ou culpa. Todavia 
observo que o indigitado parecer pauta suas 
considerações a partir de uma análise objetiva das 
questões tratadas em face da realidade local. Em 
verdade, os pareceristas chamam a atenção da 
administração para o que se considerou riscos 
potenciais. E, como já mencionado, tais riscos 
potenciais apontavam para uma eventual 
inexequibilidade dos preços, caso em que, repito, 
caberia à administração a adoção de outras medidas, 
antes da pronta desclassificação do interessado. 
Agindo dessa forma, a administração poderia ter 
afastado as dúvidas suscitadas pelo parecer, situação 
em que seria juridicamente sustentável a contratação 
da referida empresa. Como arremate, vale dizer que 
as considerações constantes do parecer em tela não 
poderiam ser consideradas equivocadas, mesmo se, 
com a consulta, a empresa Growth tivesse 
comprovado a viabilidade de sua proposta. Posto isso, 
entendo não haver sustentação para a 
responsabilização dos pareceristas nestes autos, até 
porque, como "isto, referido parecer E 20 
Responsabilização de Agentes Segundo a 
Jurisprudência do TCU não contém erros grosseiros 
ou inescusáveis com dolo ou culpa que justifiquem a 
resvonsabilizaçao dos autores pelas falhas 
observadas. 

Trav Jose Jorge, S/N 
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Celso Antônio Bandeira de Mell&i6ieitua parecer como sendo 
"a manifestação opinativa de um Órgão consultivo em que este expende sua 
apreciação sobre o que lhe é submetido". (BANDEIRA DE MELLO, 2013, p.  444). 

Marçal Justen Filho conceitua parecer nos seguintes termos: " Os 
atos consultivos são aqueles em que o sujeito não decide, mas fornece subsídios 
a propósito da decisão. É o caso dos pareceres" E..] (JUSTEN FILHO, 2012, p. 
372). 

E Hely Lopes Meireiles leciona o seguinte sobre os pareceres: 

1...] Pareceres administrativos são manifestações de 
órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua 
consideração. O parecer tem caráter meramente 
opinativo, não vinculando a Administração ou os 
particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se 
aprovado por ato subsequente. Já, então, o que 
subsiste como ato administrativo não é  parecer, mas, 
sim, o ato de sua aprovação, que poderá revestir a 
modalidade normativa, ordinatória, negocial ou 
punitiva. (MEIRELLES, 2010, p. 197). 

E ainda Oswaldo Aranha Bandeira de Melo resume com 
propriedade e de forma precisa a definição de parecer como "o ato 
administrativo unilateral pelo qual se manifesta opinião acerca de questão 
submetida para pronunciamento". (BANDEIRA DE MELLO, O., 2010, p. 583). 

O advogado ou assessor jurídico que emite pareceres sobre atos 
administrativos não pratica diretamente atos de gestão de recursos públicos. 
Então por que razão seria responsabilizado perante as Cortes de Contas? A 
indagação poderia ainda ser formulada com outro enfoque: se há uma mera 
opinião qual o motivo de atribuir ao seu autor qualquer responsabilidade? 

Desde já ressaltamos que o TCU entende que o parecerista deve 
responder quando a peça que elaborou contenha fundamentação absurda, 
desarrazoada ou claramente insuficiente e tenha servido de fundamentação 
jurídica para a prática do ato irregular. 

No presente caso o parecer deste causídico encontra arrimo 
jurídico no art. 38 da Lei 8.999/93 e ainda os ditames constitucionais tabulados 
no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

Trav. Jose Jorge, S!N 

Campo Velho, 63907-010 - QuixadáCE 
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II- RELATÓRIO 
	 \ COMISSÃO C,  

Trata-se de requerimento formulado pela Presidente da 
Comissão de Licitações do Município, no qual requer do processo administrativo 
de Adesão à Ata de Registro de Preços n° 08.002/2021 - ARP, cujo objeto é a 
contratação de empresa para o gerenciamento do fornecimento de combustíveis 
e serviços com manutenção corretiva e preventiva de veículos por meio de cartão 
magnético micro processado (com chip ou magnético). 

Vieram-me os autos para oferta de parecer. Ë o que se tem a 
relatar. 

Em seguida, exara-se o opinativo e análise dos documentos 
anexos. 

III - MÉRITO 

O Sistema de Registro de Preços, é definido pelo professor 
Rezende Oliveira (2013, p.49), nos seguintes termos: 

O 	SR P pode ser definido corno o procedimento 
administrativo por meio do qual a administração pública 
seleciona as propostas mais vantajosas mediante 
concorrência ou pregão, que ficarão registradas perante a 
autoridade estalal para frituras e eventuais contrataç&'s. 
('grifo nosso) 

Ante os benefícios da adoção de tal sistema, a Lei Federal 
8.666/93, determinou que este fosse compulsoriamente utilizado sempre que 
possível: 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

- lomissisi 

II - ser processadas através de sistema de registro de 
preços; 

Por seu turno o Decreto Municipal n° 42/2017, guiado pelo 
Decreto Federal n°7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, 
em seu art. 1° parágrafo único, inciso, cria a figura do "órgão aderente ou não 
participante", definindo este como: 

Parágrafo Único - Para os efeitos deste Decreto, são 
adotadas as seguintes definições: 

Trav. Jose Jorge, S!N 

CanIpQ Velho, 63907.010 . Quixadà-CE 
iosé Datvafl 
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- órgão aderente ou carona - órgão ou entidade da 
administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os 
requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de 
preços. 

O que se mostra primordial para "carona" em outro processo 
licitatório é o dever do Órgão interessado em demonstrar a vantagem da adesão 
sobre o sistema convencional, ou seja, a utilização do instituto do carona deve 
importar numa vantagem superior a um novo processo. Conforme o art. 22 do 
Decreto 7.892/2013, além de demonstrar a vantagem, faz-se necessário a 
anuência do órgão gerenciador: 

Art. 22. Desde que devidamente justificada a 
vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública federal que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador. 

No âmbito municipal, o artigo 21 do supracitado Decreto 
praticamente reproduz o dispositivo do Decreto Federal, autorizando a chamada 
"carona", senão vejamos: 

Art. 21 - A Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão da 
Administração Municipal, tanto direta como indireta, 
mesmo que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantDgem. 

§ 1° - Os órgãos que não participaram do registro de 
precos, quando desejarem fazer uso da Ata, deverão 
manifestar seu interesse junto ao Órgão gerenciador, 
para que este indique os possíveis fornecedores 
compromissários e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida a ordem de classificação. 

§ 2' - Caberá ao compromissário fornecedor, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação 	ou 	não 	do 	fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados, 

Fnv', Jose íorye, S N 

Can'pt 'InIIeu'. G-1130' C10 . Quixadã-CE 
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desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas. 

Desta forma, instituiu-se a figura da "adesão tardia", 
costumeiramente também denominada "carona", conceituada por JUSTEN 
FILHO (20I0,p.207), como sendo a contratação fundada em um sistema de 
registro de preços em vigor, que envolve uma entidade estatal dele não 
participante originalmente, com a peculiaridade de que os quantitativos 
contratados não serão computados para o exaurimento do limite máximo. 

Tal instituto é objeto de considerável celeuma doutrinária e 
controvérsias nos Tribunais de Contas e Tribunais Superiores, a exemplo do voto 
do Ministro do TCU Bruno Dantas, no qual inclusive questiona a 
constitucionalidade de tal procedimento, afirmando: 

"De minha parte. estou convicto que, em futuro muito 
próximo, esta Corte deverá voltar se debruçar sobre o exame 
da constitucionalidade do dispositivo regulamentar que 
permite a utilização da ata de registro de preços por órgão 
não participante, também conhecida como "adesão tardia", 
ou mais simplesmente, "carona", atualmente o art. 22 do 
Decreto 7.892/2013." (Tribunal de Contas da União. AC-
1297-19/15-P). 

Seguindo a vertente de oposição ao instituto, o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, pondera: 

"A Fiscalização concluiu pela irregularidade da matéria, 
face à ilegalidade que destacou em seu circunstanciado 
Relatório de fls. 100/104, nu razão de a aquisição ser 
decorrente da Ata de Registro de Preços do Pregão 
Eletrônico n° 01/2009, realizado pelo BNDE, expediente 
deuo,ninado "carona", procedimento combatido por este 
1 rim, na! ele Contos por afrontar os princípios da legalidade, 
isonomia, ecoi ,o,nicidade, competitividade e vinculação ao 
instrumento convocatório, com manifestação da respectiva 
Diretoria Técnica de Divisão às fls. 105/106. Ademais, o 
órgão instrutivofa: menção à julgado desta Corte de Contas 
Caí ,  afasta a possibilidade da utilização do "carona" nas 
circunstancias em análise". (TC 673/007/11 (Corpo de 
Auditores, relatado pelo auditor Josué Romero, julgado em 
17/02/2014). 

Contudo, a "carona" é defendida por outra vertente que afirma 
ser este um mecanismo que contempla a eficiência dos serviços públicos, 

irav. Jose .arge, S/N 

Campo VeIh'. 69Oi-010 - Quixadã-CE 

:, . A. Filho 
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aperfeiçoando os procedimentos, sendo tWt5u1( instrumento reconhecido 
pelo TCU que pondera apenas quanto ao seu uso: 

Especificamente no caso dos "caronas", é imprescindível 
a demonstração da vantajosidade do preço e da 
adequação do objeto da A RP às reais necessidades da 
entidade." (7 ribis na! de contas da União. Acórdão 
1202/2014 - Plenário 1 Relatora: Ana Arraes.) 

"adesão à ata de registro de preços sem a efetiva 
demonstração da vantajosidade da contratação, bem 
assim da compatibilidade às reais necessidades do órgão, o 
que não se coaduna com o art. 22 do Decreto 
7.892/2013 e com o item 9.3.3 do Acórdão 1233/2012 - 
Plenário" (Tribunal de Contas da União. Acórdão 
3137/ 2014 - P'enário 1  Relator: Augusto Sherman). 

Por sua vez o ilustre professor Jorge U. Jacoby Fernandes 
apadrinha o procedimento de carona, lecionando: 

"O carona no processo de licitação é um órgão que antes de 
proceder à contratação direta sem licitação ou a licitação 
verifica já possuir, !'?n outro órgão público, da mesma esfera 
ou de outra, o produto desejado em condições de 
vantagem de oferta sobre o mercado já comprovadas. 
Permite-se ao carona que diante da prévia licitação do objeto 
senit'/l;ante por ou'ros órgãos, co;;; acatamento das mesmas 
regras que aplicaria em seu procedimento, reduzir os custos 
operacionais de uma ação seletiva. E precisamente nesse 
ponto que são oividados pressupostos fundamentais da 
licitação enquanto processo: a finalidade não é servir aos 
licitantes, mas tio interesse público; a observância da 
içononzia não é para distribuir demandas uniformemente 
entre os fornecedores, mimas para ampliar a competição 
visando 	a 	busca 	de 	proposta 	mais 
z'antaiosa".(FFRNANDES, J. U. Jacoby. Carona em 
Sistema de Registro de Preços: uma opção inteligente 
para redução de custos e controle. O Pregoeiro, v. 3, 
out. 200 	Dponivel em: http://www.jacoby. 
pro hr/Carona.pdf.) 

Desta forma, denota-se que o processo de carona, utilizado de forma 
regular, é benéfico para administração, se mostrando como eficiente mecanismo 
de célere atendimento ao interesse público. 

tra' Jose Jorge, S!N 

Campo Velho, 63907 910- Quixadã•CE 
Milho 
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Contudo o gestor deve atentar pa? T &;,~;discriminado da carona, 
observando a sua efetiva vantajosidade e os limites para adesão, bem como os 
princípios norteadores da atividade administrativa. Nesta senda, a utilização do 
Sistema de Registro de Preços e da figura do "carona", importa em uma série de 
vantagens, devendo ser utilizada pelos entes públicos, sempre que demonstrada 
sua eficácia, vantajosidade, e obediência aos limites constantes na norma. 

Ademais, ante o principio da legalidade, deve o gestor atentar para a 
regularidade do procedimento que originou a Ata de Registro de Preços a qual 
se pretende aderir, não podendo a administração entabular procedimento 
administrativo oriundo de outro ente, sem a devida constatação de legalidade 
daquele procedimento. 

Neste sentido, eventual ilega!idade no processo licitatório que 
• originou a Ata de Registro de Preços, por aplicação subsidiária do § 20 art. 48 da 

Lei n°8.666/93, ensejaria na nulidade dos atos posteriores ao certame, incluindo 
neste caso a Ata de Registro de Preços e seus efeitos. 

Por fim, no que concerne a documentação apresentada pela empresa 
para a formalização da contratação, entendo suficiente para conceder a 
legalidade necessária à contratação 

IV - CONCLUSÃO 

Antes de conc'uir, é importante esclarecer que, apoiado nos 
sábios ensinamentos do dou trinador HELY LOPES MEIRELLES, todas as 
considerações aqui expostas, trata-se de uma opinião técnica, de caráter 
meramente opinativo, não vinculando a Administração ou aos particulares à sua 
motivação ou conclusões, salvo se aprovado por ato subsequente. 

Ex positis esclarecendo que o parecer jurídico tem caráter 
meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares à sua 
motivação ou conclusões bem como, restrita aos aspectos jurídico formais, 
observados os apontamentos contidos nesta manifestação, esta Procuradoria-
Geral opina pela inexistência de Óbice legal quanto à Ata de Registro de Preços 
(Carona) n°08.002/2021 - ARP 

Este é o PARECER, salvo melhor juízo. 

Re eta-s a'' 'ridad.Lerior. 

,o 	td'f sÃ 
_X9 ANIR 	D'E IDÁ FILHO 

ar N" 75.338 
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ATO N°01.02.01612021 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÃ-CE, Ricardo José Araújo 

Silveira, no uso das atribuições legais a que lhe conferem o Capítulo li - DOS 

ATOS MUNICIPAIS, Art. 89 - Inciso II alínea c) da Lei Orgânica do Município 

de Quixadá da Lei Orgânica do Município de Quixadá 

RESOLVE: 

Nomear o(a) Senhor(a) JOSE DALVANIR BEZERRA DE 

ALMEIDA FILHO, para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico - 

Comissão de Licitação, simbologia DNS-8, vinculado à PROCURADORIA, 

competindo-lhe as obrigações e encargos inerentes ao cargo em referência, a 

partir desta data. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefe4'tura Municipal de Quixdá - Ceará, 01 de Fevereiro de 2021. 

RiCÁbO JOSÉ RAÚJÓ SILVEIRA 

Prefeito Municipal 

Rua Tabelião Enéas, 649 
Altos, 63900-169 - Quixadá-CE 
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GABINETE DO PREFEITO 
ATO '• I.G2.OI6f2G2I 

ATO N°Ol.02.016'202l 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁCE. Ricardo José 
Araújo Silveira, no uso das anibuições legais a que lhe 
conferem o Capitulo II - DOS ATOS MUNICIPAIS, Art. 89—
Inciso II atina e) da Lei Orgânica do Municipio de Quixadá da 
Lei Orgânica do Município de Quixadá 

RESOLVE: 

Nomear o(a) Senhor(a) JOSE DALVANIR BEZERRA DE 
ALMEIDA FILHO, para exercer o cargo cm comissão de 
Assessor Jurídico - Comissão de LkI*aç*o. simbologia DNS-
& vinculado á PROCURADORIA, compctindo1hc as 
obrigações c encargos inerentes ao cargo cm referencia, a partir 
desta data. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará, 01 de 
Fevereiro dc 2021. 

RICARDO iosÉ ARAÚJO SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
hirta Alves Tavares 

Código Identificador: 1 7434B08 
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DECLARAÇÃO DE ADESÃO

1.  

A Sra. Minta Maria Saldanha Lima, Presidente da Comissão de Licitação do Município de 

Quixadá, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e considerando tudo o mais que 

consta do presente Processo Administrativo I1. 08.002/2021- ARP, vem emitir a presente 

DECLARAÇÃO DE ADESÃO, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DO 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E 

PREVENTIVA DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM 

CHIP OU MAGNÉTICO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE, em favor da Empresa: 7SERV GESTÃO DE 

BENEFÍCIOS EIRELI (CNPJ: 13.858.769/0001-97), em conformidade com o Termo de 

. 

	

	Referência, com valor global de R$ R$ 853.984,00 (oitocentos e cinquenta e três mil, 

novecentos e oitenta e quatro reais), vigendo por 12 (doze) meses a partir da data da 

assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados no 

orçamento para o exercício de 2021, da Secretaria de Educação, classificada sob os códigos: 

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.01 - SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO. PROJETO ATIVIDADE: 0801.1236101022.027 - FUNCIONAMENTO DA REDE 

ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00; 

PROJETO ATIVIDADE: 0801.1236103012.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 

PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00; PROJETO ATIVIDADE: 0801.1236106032.021 - 

GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV. DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO - 

PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00. Dá conhecimento do inteiro teor da presente declaração, 

para que proceda se de acordo, à devida ratificação. 

Quixadá, 11 de outubro de 2021. 

MirIla Mani 5 danha Lima 

Presidente da omissão de Licitação 

Trav. José Jorge Matias, s/N 

Campo velho, 63907.010- Quixadá-CE 
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\Ç c9tØ/ 
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO bAtEcLAIçAo DA ADESÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei 

Federal n2 8.666/93 e alterações posteriores, que a Declaração da Adesão n2  08.002/2021 - 
ARP, foi publicada através de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e 
Publicações), nesta data. 

Quixadá, 11 de outubro de 2021. 

MirIla MarTa Saldanha Lima 
Presidente da,6nissão de Licitação 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá.CE 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

A Excelentíssima Senhora Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação do 
Município de Quixadá, Estado do Ceará, Senhora Verúzia Jardim de Queiroz, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o artigo 26 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como considerando o que 
consta do Processo Administrativo n° 08.002/2021 - ARP, vem RATIFICAR A 
DECLARAÇÃO DA ADESÃO, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS COM 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS POR MEIO DE 
CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO) 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, em favor da Empresa: 7SERV GESTÃO DE 
BENEFÍCIOS EIRELI (CNPJ: 13.858.769/0001-97), em conformidade com o Termo 
de Referência, com valor global de R$ 853.984,00 (oitocentos e cinquenta e três mil, 
novecentos e oitenta e quatro reais), vigendo por 12 (doze) meses a partir da data 
da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente 
alocados no orçamento para o exercício  de 2021, da Secretaria de Educação, 
classificada sob os códigos: ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROJETO 
ATIVIDADE: 0801.1236101022.027 - FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DE 
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00: 
PROJETO ATIVIDADE: 0801.1236103012.048 - MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR - PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00; PROJETO 
ATIVIDADE: 	0801.1236106032.021 	- 	GERENCIAMENTO 	E 
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV. DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO - PROJETO 
ATIVIDADE: 3.3.90.39.00, determinando que se proceda á publicação do devido 
extrato na forma da lei. 

Quixadá/CE, 11 de outubro de 2021. 

VerúiQueiroz 
Secretária de Educação 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto 
na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, que o Termo de Ratificação do 
Processo Administrativo n° 08.002/2021 - ARP, foi publicado através de afixação no 
flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data. 

Quixadá/CE, 11 de outubro de 2021. 

Verúzi'ã?tftfOueiroz 
Secretária de Educação 

* 

* 
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EXTRATO DA ADESÃO 

A Secretária de Educação do Município de Quixadá, em curnpriújeátíà ratificação 
procedida por esta Secretaria, faz publicar o extrato resumido do processo de 
ADESÃO a seguir. Processo n°. 08.002/2021 - ARP; Fundamento legal: Lei n°. 
8.666/93; Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DO 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO 
MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO) PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE QUIXADA-CE. Favorecido: Empresa: 7SERV GESTÃO DE 

Ø 

	

	BENEFÍCIOS EIRELI (CNPJ: 13.858.769/0001-97). Valor Global: R$ R$ 853.984,00 
(oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais). Fonte de 
Recursos e Dotação: Recursos devidamente alocados no orçamento para o 
exercício de 2021 da Secretaria de Educação, classificada sob os códigos: ÓRGÃO: 
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.01 - 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROJETO ATIVIDADE: 0801.1236101022.027 - 
FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 
- PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00; PROJETO ATIVIDADE: 
0801.1236103012.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PROJETO 
ATIVIDADE: 3.3.90.39.00; PROJETO ATIVIDADE: 0801.1236106032.021 - 
GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV. DA SECRETAIA DE 
EDUCAÇÃO - PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00. Prazo de vigência: por 12 
(doze) meses. 

QuixadálCE, 11 de outubro de 2021. 

Secretária de Educação 
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CENTRAL DE 
,CONTRATOS,  

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ADESÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto 
na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, que o extrato da adesão n° 
08.002/2021 - ARP, foi publicado através de afixação no flanelógrafo desta 
Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data. 

Quixadá/Ce, 11 de outubro de 2021. 

Ver6SdeQueiroz 
Secretária de Educação 

0 


