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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 

 

 

1. DA CONVOCAÇÃO 

 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS – SENAR-AR/TO, com sede na Quadra 402 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01, 
Lote 01-A, Palmas/TO, através da Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAR, aprovado pela Resolução nº 001/CD, 22 de fevereiro de 2006 e 
alterações posteriores, regulamentador das licitações e contratos no âmbito do Sistema SENAR, 
torna público que promoverá LICITAÇÃO sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo POR MENOR 
PREÇO, COMPUTADO COM BASE NA MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (EM PERCENTUAL), 
objetivando selecionar a melhor proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 
INFORMATIZADO DE DESPESAS COM A FROTA VEICULAR DO SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM RURAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS – SENAR-AR/TO, conforme 
discriminado no Anexo II deste edital. Os documentos para participação, habilitação e propostas 
serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação, até o dia, hora e local abaixo indicados: 
 
 
ENTREGA DOS ENVELOPES   ABERTURA DOS ENVELOPES 
DATA: 19 de dezembro de 2019  DATA: 19 de dezembro de 2019  
HORA: 09h30min    HORA: 09h30min 
LOCAL: SENAR-AR/TO    LOCAL: SENAR-AR/TO 
 

2. DO OBJETO 

 
2.1. Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DESPESAS 
COM A FROTA VEICULAR DO SENAR-AR/TO, bem como de outros veículos que por ventura forem 
adquiridos ou locados, abrangendo: abastecimento de veículos com combustíveis (gasolina comum 
ou aditivada, álcool e diesel em geral); prestação de serviços de troca de óleo, fornecimento de 
lubrificantes e filtros (óleo, ar e combustível), a serem realizados na rede de estabelecimentos 
credenciados e localizados nos municípios estabelecidos pelo SENAR-AR/TO, conforme as 
especificações e quantidades discriminadas na minuta de proposta de preço constante no Anexo II e 
na estimativa de quantitativos de produtos e veículos constantes no Anexo III deste Edital. 
 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
3.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão atendidas com recursos provenientes da 
Programação Anual de Trabalho do SENAR-AR/TO. 
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar deste procedimento licitatório as empresas cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto da licitação, observada à necessária qualificação e desde que sejam 
atendidos os termos do Regulamento de Licitações e de Contratos do SENAR, conforme Resolução nº 
001/CD, de 22/02/2006 e alterações posteriores. 
 
4.2. Das Restrições à Participação 
4.2.1. É vedada a participação direta ou indireta na licitação: 

a. De empresas que tenham em seu quadro funcionário e/ou dirigente do Sistema 
SENAR ou membro do Conselho Administrativo do SENAR-AR/TO; 

b. De empresas que possuam restrições expressas quanto à capacidade técnica ou 
operativa, personalidade jurídica, idoneidade e regularidade fiscal; 

c. De empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o 
Sistema SENAR, durante o prazo da sanção aplicada. 

d. Estejam sob processo judicial de falência, bem como sob processo judicial ou 
procedimento extrajudicial de dissolução ou liquidação. 

e. Pessoa Jurídica do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que 
esteja participando desta licitação. 

 
4.3. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e 
condições deste instrumento convocatório, dos seus anexos e das normas técnicas gerais ou 
especiais pertinentes ao objeto desta licitação. 
 

5. DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE (CREDENCIAMENTO) 

 
5.1. Para se manifestar nas fases do procedimento licitatório, os participantes poderão credenciar 
um representante, se assim desejar, habilitado por INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO ou 
por PROCURAÇÃO PARTICULAR, para fins de representação nesta licitação, com reconhecimento de 
firma, acompanhado de cópia do contrato social e ou alterações que evidenciam o poder de outorga 
da procuração. 
 
5.2. O representante da licitante deverá identificar-se com a apresentação da carteira de identidade 
ou equivalente. 
 
5.3. Este documento não poderá estar dentro de quaisquer dos envelopes. 
 
5.4. Ninguém poderá participar da licitação representando mais de uma licitante e nem será 
admitido mais de um representante para cada uma delas. 

5.5. Se a empresa estiver representada pelo seu proprietário ou sócio, assim comprovado, mediante 
apresentação do instrumento constitutivo e quando for o caso, da ata de eleição, fica dispensada a 
exigência da documentação do item 5.1. 
 
5.6. O documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular lances 
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 
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interposição de recurso, enfim, para praticar em nome do licitante todos os atos pertinentes a este 
Pregão. 
 
5.7. O representante legal do licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recurso, enfim, para representar o licitante 
durante a reunião de abertura dos envelopes A - Proposta de Preços e/ou B – Habilitação, relativos a 
este Pregão. 
 
5.8. Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do MENOR 
PREÇO, COMPUTADO COM BASE NA MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (EM PERCENTUAL). 
 
5.9. Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes 
retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, 
devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 
 
5.10. A ausência do representante do licitante, quando convocado, o impedirá de formular lances e 
manifestar a intenção de recurso. 
 
5.11. Caso a licitante não se faça representar na sessão de abertura e julgamento, deverá 
encaminhar os envelopes diretamente à CPL, até a data e hora da sessão, estabelecidos neste Edital. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO 

 
6.1. Os interessados, no dia, hora e local fixados neste Edital, para a realização desta licitação, 
deverão entregar os seus envelopes contendo as Proposta de Preços (Envelope A) e os Documentos 
de Habilitação (Envelope B) devidamente LACRADOS, contendo em sua parte externa os dizeres a 
seguir: 
 
a) ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N.º 007/2019 
DATA: 09.12.2019 Horário: 09h30min. 
Nome da empresa com CNPJ 
 
b) ENVELOPE “B” – HABILITAÇÃO 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N.º 007/2019 
DATA: 09.12.2019 Horário: 09h30min. 
Nome da empresa com CNPJ 
 
6.2. A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na inabilitação ou desclassificação do licitante. 
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7. DAS PROPOSTAS 

 

7.1. A proposta deverá ser apresentada no Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇO, na forma prevista 
no item 6 do Edital e Anexo II (minuta de proposta de preços), atendendo os seguintes requisitos: 

a. Ser editada na forma eletrônica de textos, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, 
conter o nome da proponente e a referência a esta licitação; 

b. Ser entregue no local, dia e hora estabelecidos neste Edital; 
c. Ser assinada em sua parte final, e rubricadas em todas às folhas por representante 

legal da licitante; 
d. Ter indicação de prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data marcada para o recebimento dos envelopes, ficando estabelecido que, na 
omissão ou dúvida deste, prevalecerá esse prazo; 

e. Apresentar na proposta preços unitários, total por item e global, em moeda corrente 
nacional, com duas casas decimais, por algarismo e por extenso; 

f. DECLARAÇÃO de que, no preço apresentado, já está inclusa toda e qualquer despesa, 
não cabendo ao SENAR-AR/TO nenhum outro pagamento adicional; 

g. Não serão aceitas propostas enviadas via fax ou outro meio além do especificado; 
h. Para resguardo de direitos da Comissão de Licitação e das licitantes, e para maior 

agilidade nos procedimentos de abertura, recomenda-se que as folhas das pastas da proposta 
estejam numeradas em ordem crescente. 

i. A proposta de preços que apresentar divergências entre os valores numéricos e por 
extenso, erros de cálculos e de digitação, poderão ser corrigidas a critério da Comissão de Licitação, 
expostas as ocorrências em ata. 

j. A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo juízo, poderá suspender a 
sessão para melhor exame e avaliação das propostas apresentadas, designando, desde logo, nova 
data para prosseguimento dos trabalhos, independentemente de qualquer outra intimação. 
 
7.2. Após a abertura dos envelopes, não serão aceitas desistências de propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
 

8. DA HABILITAÇÃO 

 
8.1. Os documentos de habilitação, conforme abaixo relacionados, deverão ser apresentados em 
uma única via, original, ou cópia autenticada ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial, 
preferencialmente deverá ser: numerada, acompanhada de folha de rosto indicando o número de 
página onde acha-se inserido, em envelope lacrado, identificando com a letra “B”, devendo conter a 
documentação abaixo relacionada, que deve estar dentro do prazo de validade vigente. 
 
8.1.1. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ:  

a. Estar em nome do licitante (matriz ou filial); e,  
b. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. 

 
8.2. O Envelope “B”, de HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior a habilitação jurídica do 
licitante.  

8.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual ou do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e atualizado de acordo com o Código 
Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em se tratando de sociedades comerciais. No 
caso de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus 
administradores; 

a.1 Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou apresentado 
em documento consolidado; 

a.2 Comprovação da publicação no Diário Oficial dos atos constitutivos para atender ao 
item anterior, quando se tratar de sociedade por ações; 

b. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, e se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 

c. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de 
documento de eleição.  

d. Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e. Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

f. A Comissão Permanente de Licitação não exigirá, na fase de habilitação, nova cópia 
de documentos que tenham sido necessários e devidamente apresentados no momento do 
credenciamento. 

 
8.2.2. REGULARIDADE FISCAL 

a. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
b. Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 

estabelecimento do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 
certame, podendo ser BIC, FIC, Alvará de Funcionamento, Certidão ou documento similar; 

c. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos municipais / 
distrital relativamente à sede ou domicílio do proponente; 

d. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos estaduais / 
distrital relativamente ao estabelecimento do proponente; 

e. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de quitação de tributos federais 
e Dívida Ativa da União, inclusive de Contribuições Previdenciárias – INSS, expedida pela Receita 
Federal do Brasil; 

f. Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440/2011. 

 
8.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 

a. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
licitante; 

b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível 
e apresentado na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, em que fique 
demonstrado o índice de liquidez corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 e índice de liquidez geral (ILG) 
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igual ou superior a 1,0, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, cuja 
apuração dar-se-á através da seguinte fórmula: 

 
Fórmula: ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
ILG = Índice de Liquidez Geral;  
AC = Ativo Circulante;  
RLP = Realizável a Longo Prazo;  
PC = Passivo Circulante;  
ELP = Exigível a Longo Prazo.  
         
Fórmula: ILC = (AC) / (PC) 
                ILC = Índice de Liquidez Corrente;  
 

OU 
 

 b.1.  Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo não inferior a 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação, a qual será exigido somente no caso de a licitante 
apresentar resultado inferior a 1,0 (um) no índice de liquidez corrente (ILC); 

    b.2.  Quando a licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o balanço anual será 
substituído por balanço parcial (de abertura ou intermediário) e demonstrações contábeis relativas 
ao período de seu funcionamento. 

c. Os documentos extraídos via Internet poderão, se assim a Comissão de Licitação 
decidir, serem confirmados pela sua autenticidade do Órgão emitente; 

d. Com exceção do documento exigido no item 8.1.1, todos os demais documentos 
deverão estar dentro do prazo de validade. Os documentos para os quais o prazo de validade não 
estiver mencionado explicitamente, somente serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias 
antes da apresentação dos documentos de habilitação e propostas. 

 
8.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que comprove que a licitante já prestou serviços semelhantes de maneira satisfatória, 
comprovando assim a capacidade técnica da empresa para prestação dos serviços. 

    a.1. Não serão aceitos atestados com objeto genérico, ou seja, deverá constar no 
respectivos Atestado nomenclatura compatível com o(s) item(s) licitados; 
 
8.3. A empresa deverá apresentar Carta, assinada por Sócio, ou pessoa legalmente habilitada, 
claramente afirmando que: 

a. Não se encontra inidônea para licitar ou contratar com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural, ou punida com suspensão do direito de licitar e contratar com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural; 

b. Não existe no quadro funcional do proponente, funcionário menor de 18 anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou funcionário menor de 16 anos, a não ser 
na condição de aprendiz; 
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8.4. Sob pena de INABILITAÇÃO, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
em nome do licitante e, obrigatoriamente, com número do CNPJ e preferencialmente com o 
endereço respectivo. 
 
8.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação 
na presente licitação, os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou com 
irregularidades, serão INABILITADOS. 
 
8.6. O envelope de Habilitação desta licitação que não for aberto ficará em poder do(a) Pregoeiro(a), 
pelo prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação do resultado da licitação, devendo o 
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 
mesmo. 
 
8.7.  É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
8.8. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do 
Pregoeiro. 
 

9. PROCEDIMENTO E FORMULAÇÃO DE LANCE 

 
9.1. O Julgamento do Pregão presencial observará o seguinte procedimento: 

9.1.1. Abertura do Envelope A – Proposta de Preços com o critério de julgamento MENOR 
PREÇO, COMPUTADO COM BASE NA MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (EM PERCENTUAL). 

9.1.2. Abertas as Propostas de Preços, constatando-se sua perfeita conformidade com as 
especificações contidas no objeto licitado, constante no Anexo II deste Edital, serão divulgadas as 
propostas classificadas que participarão da disputa, com a desclassificação das licitantes que não 
atenderam as demais condições definidas no Instrumento convocatório. 

9.1.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 

a. Classificação para a fase de lances verbais da proposta de menor preço e daquelas 
que não excedam a 15% (quinze por cento) de seu valor; 

b. Quando não forem classificadas, no mínimo três propostas na forma definida no 
inciso anterior, serão classificadas, sempre que atendam as demais condições definidas no 
Instrumento convocatório, a de menor preço e as duas melhores propostas de preço subsequente; 

c. A classificação de apenas duas propostas escritas de preços não inviabilizará a 
realização de lances verbais; 

d. As propostas que, em razão dos critérios definidos nas letras “a” e “b” deste item, 
não integrarem a lista classificadas para a fase de lances verbais, também serão desclassificadas do 
certame; 

e. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de 
reconsideração à própria Comissão de Licitação, com justificativa de suas razões, a ser apresentado, 
de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida; 

f. A Comissão de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, 
sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública; 
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g. Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá 
recurso; 

h. Realizada a classificação das propostas escritas pela Comissão de Licitação, terá início 
a fase de apresentação de lances verbais convidando individualmente o licitante classificado que 
ofertou a proposta de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, a apresentar lances 
verbais, de forma sequencial; 
 

9.1.4. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances 

verbais e sucessivos, com taxas de administração distintas e decrescentes (em percentual), a partir 

do autor da proposta classificada de menor taxa de administração e os demais em ordem 

decrescente de classificação. O Licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido 

de participar de nova rodada, caso ocorra. 

9.1.5. O licitante que não mantiver o lance ofertado ficará sujeito às sanções previstas neste 
Edital. 

9.1.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os licitantes declinarem da 
formulação de lances. 

9.1.7. O Pregoeiro poderá negociar com o licitante que ofertou menor preço, computado com 
base na menor taxa de administração (em percentual) com vistas à possibilidade de redução do 
preço. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do Menor Preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 

9.1.8.  No tocante à Taxa de Administração, somente será aceito percentual negativo 
(aplicação de descontos nos valores dos produtos), se o licitante comprovar sua exequibilidade. 

9.1.9. Caso os licitantes não tenham credenciado um representante e ocorra empate entre 

duas ou mais propostas, a classificação se dará através de sorteio. 

 
9.2. ABERTURA DO ENVELOPE B – HABILITAÇÃO 

9.2.1. Considerada aceitável a oferta de Menor Preço, computado com base na menor taxa de 
administração será aberto o envelope B do Licitante que ofertou o Menor Preço na fase de lances. 

9.2.2. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante 
que ofertou Menor Preço computado com base na menor taxa de administração, será declarado 
vencedor. 

9.2.3. Em caso de inabilitação do licitante detentor do Menor Preço, o Pregoeiro examinará a 
oferta subsequente, verificando as condições de habilitação e assim sucessivamente, até ser 
declarado o vencedor, ficando os demais envelopes contendo as documentações em poder da 
Comissão de Licitação por dez dias. Após este prazo estarão a disposição dos licitantes para retirarem 
- item 9.3. 

9.2.4. O licitante vencedor obriga-se a fornecer nova Proposta com o devido preço ofertado na 
sessão, no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data da sessão pública. 

9.2.5. O preço unitário e total do objeto licitado, deverá ser expresso com no máximo 02 
(duas) casas decimais, igual ao lance final ofertado. 
 
9.3. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes, ficarão à disposição 
até 10 (dez) dias após a publicação do resumo do contrato. Caso não sejam retirados, os mesmos 
serão destruídos por esta Comissão Permanente de Licitação. 
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9.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da Licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
9.5. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do 
Pregoeiro. 
 

10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
10.1. Às 09h30min, do dia 19 de dezembro de 2019, na sala de reunião do SENAR-AR/TO, na 
presença dos proponentes e demais pessoas que queiram assistir a abertura da documentação e das 
propostas apresentadas pelos licitantes, será iniciada a reunião pela Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, presentes os demais membros que a compõe, ocasião em que serão 
recebidos os envelopes contendo a “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”.  
 
10.2. O Julgamento das Propostas far-se-á pelo critério objetivo de MENOR PREÇO, COMPUTADO 
COM BASE NA MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO considerando-se vencedor o licitante que 
apresentar a proposta mais vantajosa para o SENAR-AR/TO, de acordo com as especificações 
constantes, do Anexo II deste Edital. Para tanto, as propostas não poderão conter omissões, rasuras 
e entrelinhas. 
 
10.3. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem as exigências deste Edital 
e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles incoerentes 
com os praticados pelo mercado, para execução do objeto do contrato. 
 
10.4. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo 
discordância entre os valores em algarismo e por extenso, prevalecerão os por extenso. 
 
10.5. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam 
o interesse do SENAR-AR/TO. 
 
10.6. Os envelopes de proposta e documentação serão abertos na presença dos proponentes e serão 
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelos representantes das licitantes 
presentes. 
 
10.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
autoridade superior do SENAR-AR/TO poderá determinar à Comissão Permanente de Licitação que 
fixe o prazo de até 07 (sete) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas das causas que ensejarem a desclassificação. 
10.8. A Comissão de Licitação poderá classificar proposta que contenham omissões ou 
irregularidades consideradas formais, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes 
e não causem prejuízos ao SENAR-AR/TO e aos licitantes. 
 
10.9. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração à própria 
comissão de licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente 
ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida, conforme dispõe o artigo 20, 
inciso VI do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SENAR. 
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11. DOS RECURSOS 

 
11.1. Ao final da sessão, o licitante que se julgar prejudicado poderá manifestar motivadamente a 
intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação das razões 
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
 
11.2. A ausência de manifestação imediata de quaisquer licitantes, no momento da sessão deste 
Pregão, implicará na decadência do direito de recurso. 
 
11.3. Manifestações posteriores não serão acatadas pelo Pregoeiro, bem como os recursos que 
forem enviados por fax ou e-mail. 
 
11.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, o qual deverá receber e 
submeter à Autoridade competente do SENAR-AR/TO, que decidirá sobre a sua pertinência. 
 
11.6. Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data final para sua 
interposição, pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência, de acordo com o 
que dispõe o art. 23 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SENAR. 
 
11.7. Os recursos deverão ser elaborados com a observância dos seguintes requisitos: 
 

a. Datilografados ou digitados, sem emendas, entrelinhas ou rasuras e devidamente 
fundamentados; 

b. Assinados pelo representante legal da licitante; 
c. Entregues no setor de protocolo, endereçados a Comissão Permanente de Licitação 

do SENAR-AR/TO, com endereço na Quadra 402 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 
01A, Palmas/TO. 
 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1. Concluído o julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação deverá encaminhá-
la à autoridade superior do SENAR-AR/TO, que homologará o resultado do julgamento e adjudicará o 
objeto ao licitante vencedor, se assim entender viável. 
 
12.2. Após o julgamento da licitação a autoridade competente, mediante despacho fundamentado e 
até a assinatura do contrato, poderá em razão de qualquer fato ou circunstâncias desabonadoras, 
supervenientes, que venham a ser conhecidas, desclassificar os licitantes, que por esse motivo não 
terão direito de requerer indenização ou ressarcimento, ficando ainda sujeitos as sanções previstas 
no Regulamento de Licitações do Sistema SENAR. 
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13. DO CONTRATO E DA ASSINATURA 

 

13.1. A contratação será formalizada através de Contrato, parte integrante deste Edital. 
 
13.2. A licitante vencedora que for convocada para assinatura do instrumento contratual e não o 
fizer dentro do prazo máximo, de 05 (cinco) dias, perderá o direito à contratação, bem como poderá 
sofrer a aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da contratação e 
ficar temporariamente suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o SENAR-
AR/TO pelo período de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos. 

13.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo SENAR-AR/TO. 

13.4. No caso de descumprimento de prazo estabelecido, será facultado ao SENAR-AR/TO convidar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao percentual atualizados. 

13.5. É de responsabilidade do Contratado as despesas referentes a registros ou outras quaisquer, 
seja de que natureza forem, as quais incidam ou venham a incidir sobre o Contrato. 
 

14. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

14.1. Para confecção dos cartões a contratada deverá retirar no prazo de 05 (cinco) dias corridos 
após assinatura do contrato, junto a Diretoria de Administração e Finanças do SENAR-AR/TO a arte a 
ser impressa, bem como os dados necessários (identificação dos veículos e motoristas); 

a. Para emissão dos cartões, o SENAR-AR/TO fornecerá à Contratada, os seguintes 
dados do condutor: nome do motorista, matrícula funcional e base da unidade (município) 

b. Além dos itens acima descritos, o SENAR-AR/TO caso julgue necessário poderá incluir 
novos dados. 
14.2. A contratada deverá entregar os cartões ao responsável pela Diretoria de Administração e 
Finanças do SENAR-AR/TO, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, após assinatura do contrato; 

14.3. O SENAR-AR/TO não se responsabilizará pelos serviços realizados sem observância aos itens 
anteriores; 

14.4. A contratada deverá disponibilizar através de seu Sistema Tecnológico Integrado, um cartão 
magnético para cada veículo e uma senha pessoal para cada condutor, ambos individualmente. 
Tanto o cartão, quanto a senha devem ter sua identificação válida para as transações durante a 
execução de qualquer operação realizada na rede de postos credenciados pela Contratada; 

14.5. Para gestão e viabilidade das informações, o cartão magnético deverá permitir que seja 
identificado simultaneamente o veículo e motorista através de senha e matrícula; 

14.6. Para gerenciamento, acompanhamento e ações pró ativas por parte da Contratante, o sistema 
contratado deverá permitir o bloqueio / desbloqueio / troca de senha, via web e em tempo real; 
 
14.7. A Contratante através do sistema via web estabelecerá para cada veículo da sua frota um limite 
de crédito, o qual não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do responsável pela 
Diretoria de Administração e Finanças do SENAR-AR/TO; 
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14.8. A rede de postos credenciada deverá estar equipada para aceitar transações e processos de 
contingência para finalização da transação. 
 
14.9. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER OS SEGUINTES RELATÓRIOS: 

14.9.1. RELATÓRIO 01: para ser entregue ao motorista no ato do abastecimento. 
Observação: o sistema deverá emitir o comprovante da transação, contendo as informações a seguir, 
o qual deverá ser entregue ao motorista, independentemente de sua solicitação: 

a. Identificação do posto (Nome e Endereço) 
b. Identificação do veículo (placa) 
c. Hodômetro do veículo no momento do abastecimento 
d. Tipo de Combustível 
e. A data e hora da Transação 
f. Quantidade de litros 
g. Valor da operação 
h. Saldo remanescente do limite 

 
14.9.2. RELATÓRIO 02: referente ao abastecimento, troca de óleo ou de filtros. 

Observação: o sistema deverá armazenar as informações a seguir, para que o SENAR-AR/TO possa 
gerar via web o referido relatório sempre que julgar necessário. 

a. Data e hora; 
b. Identificação do estabelecimento; 
c. Identificação do condutor; 
d. Identificação do veículo (placa); 
e. Hodômetro do veículo no momento do abastecimento ou da troca de óleo ou de 

filtros. 
f. Quantidade em litros e/ou m3 do produto adquirido, contendo o valor total da 

operação em R$ (reais) e a quilometragem percorrida por veículo. 
 

14.9.3. RELATÓRIO 03: contendo o histórico das operações realizadas. 
Observação: o sistema deverá armazenar as informações a seguir, para que o SENAR-AR/TO possa 
gerar via web o referido relatório sempre que julgar necessário. 

a. Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado; 
b. Preço médio pago por tipo de combustíveis consumidos pela frota; 
c. Volume de gastos realizados por tipo de combustível; 

 
14.9.4. RELATÓRIO 04: contendo o desempenho dos veículos. 

Observação: o sistema deverá armazenar as informações abaixo, para que o SENAR-AR/TO, possa 
gerar via web, o referido relatório sempre que julgar necessário. 

a. Quantidade de litros consumidos e quilômetros rodados por semana, mês e ano, de 
cada veículo, por coordenação regional e de toda a frota; 

b. Utilização média mensal dos veículos por KM rodado; 
c. Custo por tipo de combustível; 
d. Custo de troca de óleo, complemento; 
e. Quantidade de quilômetros rodados e litros consumidos por motorista; 
f. Alteração e renovação de limites em tempo real; 
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g. Extrato de utilização; 
h. Controle por horímetro; 
i. Bloqueio de postos para fechamento de rede adequada à operação do cliente. 
j. Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das 

características dos veículos. 
 

14.9.5. RELATÓRIO 05: contendo indicadores segmentados. 
Observação: o sistema deverá armazenar as informações a seguir, para que o SENAR-AR/TO possa 
gerar via web o referido relatório sempre que julgar necessário. 

a. Por combustível / cidade; 
b. Preço fixo por estabelecimento; 
c. Liberação de restrição (justificada); 
d. Possibilitar a correção quando forem cadastrados dados errados do hodômetro, 

inclusive na hora do abastecimento; 
 
14.9.6. O sistema da contratada deverá possibilitar ainda: 

a. A identificação de erros de cadastro e verificação da quantidade de cartões coringa 
ativos.  

b. A apresentação de indicadores de combustíveis e de cidades classificados por ordem 
de representatividade, segmentados por estabelecimentos fazendo um comparativo com o preço 
referencial da respectiva cidade. 

c. A identificação de valor acima da média de mercado para que haja negociação dos 
preços ou redirecionamento de abastecimentos para estabelecimentos mais baratos. 

d. A análise de veículos apresentando indicadores segmentados por veículos 
comparando km rodado, km/l, R$/km de cada veículo com sua classificação correspondente 
identificando os veículos ociosos. 

e. A apresentação das transações protegidas classificadas por tipo, por responsável, por 
condutor e por estabelecimento. 

 
14.10. PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A CONTRATADA DEVERÁ AINDA: 
 

14.10.1. Disponibilizar acesso ao Sistema de Gerenciamento de Frota em níveis de acessos 
compatíveis ao modelo definido pela Contratante. 

14.10.2. Viabilizar níveis de permissão (consulta/administração) do acesso ao Sistema de 
Gerenciamento de Abastecimento, estabelecido pela Contratante, de forma que permita um ou mais 
usuários ter acesso completo ou parcial de toda frota, de acordo com suas respectivas 
responsabilidades.  

14.10.3. Realizar o registro informatizado dos dados de abastecimento disponíveis para 
consulta via web; 

14.10.4. Enviar para a Contratante, e-mail apontando as inconsistências e parametrizações 
designadas pela mesma; 

14.10.5. Emitir relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle das 
despesas, condutores e consumo específico por veículo, além dos possíveis desvios em relação aos 
parâmetros adotados; 

14.10.6. Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das 
características dos veículos; 
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14.10.7. Cancelar de imediato os cartões diante dos casos de perda ou extravio, quando 
comunicado pelo SENAR-AR/TO. 

14.10.8. Identificar condutor no momento do abastecimento através da senha pessoal; 
14.10.9. Emitir a 1º e 2º via do cartão magnético, sem ônus para a Contratante; 
14.10.10. Fornecer à Contratante folders e manual explicativo do sistema, redigidos em 

português. 
14.10.11. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 
14.10.12. Manter à disposição do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -Administração 

Regional do Tocantins, 24 horas por dia, todos os dias da semana, empregados capazes de tomar 
decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

14.10.13. Manter todos os equipamentos necessários à execução dos serviços;  
14.10.14. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente 

dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos 
serviços; 

14.10.15. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal; 
14.10.16. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de intercorrências que possam 

ocorrer durante a execução do contrato; 
14.10.17. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por 

seus empregados, dolosa ou culposamente, ao SENAR-AR/TO e/ou à terceiros; 
14.10.18. Relatar ao SENAR-AR/TO qualquer irregularidade observada nos postos, onde 

houver prestação dos serviços, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas 
reclamações deverão ser prontamente atendidas; 

14.10.19. Buscar formas de resolver as situações tendentes a dificultar o abastecimento dos 
veículos; 

14.10.20. Propiciar bom atendimento aos condutores dos veículos do SENAR/AR-TO; 
14.10.21. Ressarcir o Contratante, dos prejuízos causados pelos seus empregados ao 

patrimônio do SENAR-AR/TO e a terceiros, quando da execução dos serviços contratados, 
independentemente de dolo ou culpa destes; 

14.10.22. Atender, de imediato, às solicitações quanto a substituições de postos que prestam 
serviços inadequados; 
 

15. DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 
15.1. A Contratada deverá estar com o sistema implantado e em pleno funcionamento em todas as 
cidades constantes neste Edital, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 
assinatura do contrato, conforme cronograma definido pela Contratante. 

15.2. O processo de implantação do Sistema pela Contratada compreende as seguintes atividades: 
a. Cadastramento dos veículos; 
b. Definição dos postos credenciados; 
c. Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos; 
d. Fornecimento à Contratante dos dados cadastrais dos postos credenciados; 
e. Treinamento dos condutores e gestores; 
f. Fornecimento dos cartões para os veículos. 
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16. DO TREINAMENTO DOS GESTORES 

 
16.1. A Contratada deverá oferecer, sem ônus para a Contratante: 

a. Programa de capacitação de pessoal para todos os gestores envolvidos na utilização 
do Sistema; 

b. Operações de cadastramento, parametrização dos Cartões e limite de crédito; 
c. Detalhamento dos procedimentos para utilização do Software de Gestão e Emissão 

de Relatórios; 
d. Informações relativas a eventuais falhas operacionais e providências necessárias 

para saná-las; 
e. Aplicação e operacionalização prática do Sistema. 

 

17. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONTRATADOS 

 
17.1. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões dos 
veículos e da ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a Contratada deverá 
disponibilizar procedimento contingencial, através de serviço de atendimento ao cliente, que 
consiste na obtenção, por telefone, por parte da rede credenciada, do número da autorização de 
abastecimento a ser transcrito para formulário específico da Contratada, visando garantir a 
manutenção das informações necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos e não 
comprometer a continuidade das atividades operacionais da Contratante. 
 
17.2. O fornecimento compreenderá ainda os seguintes níveis de atendimento: 

a. Atendimento 24 horas, 07 (sete) dias por semana – SAC; 
b. Atendimento Personalizado e Preferencial – Suporte. 

 

18. DA SEGURANÇA DO SISTEMA 

 
18.1. A Contratada deverá prover a segurança do sistema, devendo para tanto, ofertar no mínimo as 
seguintes funcionalidades: 

18.1.1. Uso do cartão, para qualquer operação, somente com a digitação de uma senha 
habilitada para o usuário; 

18.1.2. O bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser em tempo real, a partir da 
base operacional, mediante rotina/senha específica; 

18.1.3. Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal; 
18.1.4. O cancelamento/alteração dos limites do cartão somente poderá ser feito por pessoa 

credenciada na base operacional da Contratante no sistema via web; 
18.1.5. O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base 

operacional, se constatado, será considerado falha e as despesas efetivadas serão pagas pela 
empresa contratada, sem prejuízo das ações cabíveis; 

18.1.6. Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter sua 
identificação validada através de senha, durante a execução de qualquer operação realizada na rede 
credenciada; 
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18.1.7. Os cartões deverão ser protegidos até a entrega no endereço da contratante e o 
desbloqueio deverá ser efetuado pelo gestor autorizado pelo sistema. 

 

19. DOS POSTOS CONVENIADOS 

 
19.1. Os postos disponibilizados pela Contratada deverão possuir toda infraestrutura necessária à 

prestação dos serviços, e contar com todos os produtos contratados: gasolina, óleo diesel comum, 

aditivado, S 50, etanol, troca de óleo lubrificante e troca dos filtros (combustível, óleo e ar).  

19.2. Os postos conveniados deverão ser instalados sempre na região central da cidade, ou na sua 

ausência, na área mais próxima do centro, devendo prevalecer o princípio da economicidade. 

19.3. A contratada deverá disponibilizar pelo menos um posto de abastecimento nas cidades 

descritas abaixo, exceto aquelas que não possuírem posto de combustível: 

Abreulândia - TO 
Aguiarnópolis - TO 
Aliança do - TO  
Almas - TO 
Alvorada - TO 
Ananás – TO  
Angico - TO 
Aparecida do Rio Negro  
Aragominas - TO 
Araguacema - TO 
Araguanã - TO 
Araguatins - TO 
Araguaçú - TO  
Araguaína - TO 
Arapoema - TO 
Arraias - TO 
Augustinópolis - TO 
Aurora do - TO   
Axixá do - TO   
Babaçulândia - TO  
Bandeirantes do - TO  
Barra do Ouro - TO  
Barrolândia - TO  
Bernardo Sayão - TO  
Bom Jesus do - TO   
Brasilândia do - TO   
Brejinho de Nazaré - TO 
Buriti do - TO   
Cachoeirinha - TO 
Campos Lindos - TO 

Dianópolis - TO 
Divinópolis do - TO  
Dois Irmãos do - TO  
Dueré - TO 
Esperantina - TO  
Figueirópolis - TO 
Filadélfia - TO 
Formoso do Araguaia - TO  
Fortaleza do Tabocão - TO 
Fátima - TO 
Goianorte - TO 
Goiatins - TO 
Guaraí - TO 
Gurupi - TO 
Ipueiras - TO 
Itacajá - TO 
Itaguatins - TO 
Itapiratins - TO 
Itaporã do TO- TO   
Jaú do TO  - TO 
Juarina - TO 
Lagoa da Confusão - TO 
Lagoa do TO  - TO 
Lajeado TO - TO 
Lavandeira- TO 
Lizarda - TO 
Luzinópolis - TO 
Marianópolis do TO - TO 
Mateiros - TO 
Maurilândia do TO - TO 

Palmeiras do TO - TO 
Palmeirópolis - TO 
Paranã - TO 
Paraíso do TO  - TO 
Pau D'arco - TO 
Pedro Afonso - TO 
Peixe - TO 
Pequizeiro - TO 
Pium - TO 
Ponte Alta do Bom Jesus - 
TO 
Ponte Alta do TO - TO 
Porto Alegre do TO - TO 
Porto Nacional - TO 
Praia Norte - TO 
Presidente Kennedy - TO 
Pugmil - TO 
Recursolândia - TO 
Riachinho - TO 
Rio Sono - TO 
Rio da Conceição - TO 
Rio dos Bois - TO 
Sampaio - TO 
Sandolândia - TO 
Santa Fé do Araguaia - TO 
Santa Maria do TO - TO 
Santa Rita do TO - TO 
Santa Rosa do TO  - TO 
Santa Tereza do TO  - TO 
Santa Terezinha do TO  - 
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http://to.gov.br/tocantins/almas/837
http://to.gov.br/tocantins/alvorada/838
http://to.gov.br/tocantins/ananas/839
http://to.gov.br/tocantins/angico/840
http://to.gov.br/tocantins/aparecida-do-rio-negro/841
http://to.gov.br/tocantins/aragominas/842
http://to.gov.br/tocantins/araguacema/843
http://to.gov.br/tocantins/araguana/846
http://to.gov.br/tocantins/araguatins/847
http://to.gov.br/tocantins/araguacu/844
http://to.gov.br/tocantins/araguaina/845
http://to.gov.br/tocantins/arapoema/848
http://to.gov.br/tocantins/arraias/849
http://to.gov.br/tocantins/augustinopolis/850
http://to.gov.br/tocantins/aurora-do-tocantins/851
http://to.gov.br/tocantins/axixa-do-tocantins/852
http://to.gov.br/tocantins/babaculandia/853
http://to.gov.br/tocantins/bandeirantes-do-tocantins/854
http://to.gov.br/tocantins/barra-do-ouro/855
http://to.gov.br/tocantins/barrolandia/856
http://to.gov.br/tocantins/bernardo-sayao/857
http://to.gov.br/tocantins/bom-jesus-do-tocantins/858
http://to.gov.br/tocantins/brasilandia-do-tocantins/859
http://to.gov.br/tocantins/brejinho-de-nazare/860
http://to.gov.br/tocantins/buriti-do-tocantins/861
http://to.gov.br/tocantins/cachoeirinha/862
http://to.gov.br/tocantins/campos-lindos/863
http://to.gov.br/tocantins/dianopolis/879
http://to.gov.br/tocantins/divinopolis-do-tocantins/880
http://to.gov.br/tocantins/dois-irmaos-do-tocantins/881
http://to.gov.br/tocantins/duere/882
http://to.gov.br/tocantins/esperantina/883
http://to.gov.br/tocantins/figueiropolis/885
http://to.gov.br/tocantins/filadelfia/886
http://to.gov.br/tocantins/formoso-do-araguaia/887
http://to.gov.br/tocantins/fortaleza-do-tabocao/888
http://to.gov.br/tocantins/fatima/884
http://to.gov.br/tocantins/goianorte/889
http://to.gov.br/tocantins/goiatins/890
http://to.gov.br/tocantins/guarai/891
http://to.gov.br/tocantins/gurupi/892
http://to.gov.br/tocantins/ipueiras/893
http://to.gov.br/tocantins/itacaja/894
http://to.gov.br/tocantins/itaguatins/895
http://to.gov.br/tocantins/itapiratins/896
http://to.gov.br/tocantins/itapora-do-tocantins/897
http://to.gov.br/tocantins/jau-do-tocantins/898
http://to.gov.br/tocantins/juarina/899
http://to.gov.br/tocantins/lagoa-da-confusao/900
http://to.gov.br/tocantins/lagoa-do-tocantins/901
http://to.gov.br/tocantins/lajeado/902
http://to.gov.br/tocantins/lavandeira/903
http://to.gov.br/tocantins/lizarda/904
http://to.gov.br/tocantins/luzinopolis/905
http://to.gov.br/tocantins/marianopolis-do-tocantins/906
http://to.gov.br/tocantins/mateiros/907
http://to.gov.br/tocantins/maurilandia-do-tocantins/908
http://to.gov.br/tocantins/palmeiras-do-tocantins/924
http://to.gov.br/tocantins/palmeiropolis/925
http://to.gov.br/tocantins/parana/927
http://to.gov.br/tocantins/paraiso-do-tocantins/926
http://to.gov.br/tocantins/pau-d--39-arco/928
http://to.gov.br/tocantins/pedro-afonso/929
http://to.gov.br/tocantins/peixe/930
http://to.gov.br/tocantins/pequizeiro/931
http://to.gov.br/tocantins/pium/934
http://to.gov.br/tocantins/ponte-alta-do-bom-jesus/935
http://to.gov.br/tocantins/ponte-alta-do-tocantins/936
http://to.gov.br/tocantins/porto-alegre-do-tocantins/937
http://to.gov.br/tocantins/porto-nacional/938
http://to.gov.br/tocantins/praia-norte/939
http://to.gov.br/tocantins/presidente-kennedy/940
http://to.gov.br/tocantins/pugmil/941
http://to.gov.br/tocantins/recursolandia/942
http://to.gov.br/tocantins/riachinho/943
http://to.gov.br/tocantins/rio-sono/945
http://to.gov.br/tocantins/rio-da-conceicao/972
http://to.gov.br/tocantins/rio-dos-bois/944
http://to.gov.br/tocantins/sampaio/946
http://to.gov.br/tocantins/sandolandia/947
http://to.gov.br/tocantins/santa-fe-do-araguaia/948
http://to.gov.br/tocantins/santa-maria-do-tocantins/949
http://to.gov.br/tocantins/santa-rita-do-tocantins/950
http://to.gov.br/tocantins/santa-rosa-do-tocantins/951
http://to.gov.br/tocantins/santa-tereza-do-tocantins/952
http://to.gov.br/tocantins/santa-terezinha-do-tocantins/953
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Cariri do - TO   
Carmolândia - TO  
Carrasco Bonito - TO  
Caseara - TO 
Centenário - TO 
Chapada da Natividade - TO  
Chapada de Areia - TO  
Colinas do - TO   
Colméia - TO  
Combinado - TO 
Conceição do - TO  
Couto Magalhães - TO 
Cristalândia - TO 
Crixás do - TO   
Darcinópolis - TO 
 

Miracema do TO  
Miranorte - TO 
Monte Santo do TO  
Monte do Carmo - TO 
Muricilândia - TO 
Natividade - TO 
Nazaré do TO   
Nova Olinda - TO 
Nova Rosalândia - TO 
Novo Acordo - TO 
Novo Alegre - TO 
Novo Jardim - TO 
Oliveira de Fátima - TO 
Palmas - TO 
Palmeirante - TO 
Pindorama do TO - TO 
Piraquê - TO 
 

TO 
Silvanópolis - TO 
Sucupira - TO 
São Bento do TO  - TO 
São Félix do TO  - TO 
São Miguel do TO  - TO 
São Salvador do TO - TO 
São Sebastião do TO - TO 
São Valério da Natividade- 
TO  
Sítio Novo do TO  - TO 
Taguatinga - TO 
Taipas do TO  - TO 
Talismã - TO 
Tocantinópolis - TO 
Tocantínia - TO 
Tupirama - TO 
Tupiratins - TO 
Wanderlândia - TO 
Xambioá - TO 

 
 

20. DO PAGAMENTO 

 
20.1. O pagamento será efetuado após apresentação do efeito de medição: 

20.1.1. Apresentar um relatório analítico discriminando os abastecimentos realizados no 
período, por base operacional e respectivo centro de custo, contendo as seguintes informações: 

a. Identificação do posto (Nome e Endereço) 
b. Identificação do veículo (marca, tipo, prefixo e placa); 
c. Hodômetro do veículo no momento do abastecimento; 
d. Tipo de Combustível 
e. A data e hora da Transação 
f. Quantidade de litros; 
g. Média de Km/Litro 
h. Valor da operação 

 
20.1.2. A Contratante pagará à contratada os valores faturados pelos postos de combustíveis 

relativos aos produtos, respectivamente, acrescido da taxa de administração adjudicada. 

20.2. A Contratada deverá emitir uma nota fiscal mensalmente detalhando o valor total dos 
combustíveis fornecidos no período e uma fatura de serviços do respectivo valor dos serviços de 
gerenciamento. 

20.3. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal e/ou fatura, o documento 
será devolvido imediatamente para substituição ou emissão de “carta correção”. Esse intervalo de 
tempo não será considerado para efeito de prazo de pagamento. 
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20.4. As notas fiscais deverão ser emitidas e encaminhadas ao SENAR/TO, somente no período entre 

o 1º ao 25º dia do mês. 

20.5. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de cheque nominal ou 

crédito na conta bancária da empresa fornecedora, em até 30 (trinta) dias corridos, após a faturação 

da passagem aérea, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo 

fiscal do contrato; 

20.6. A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, pelo valor 
efetivamente consumido pela Contratante, ficando claro que a Contratante não responde solidária 
ou subsidiariamente por esse pagamento. 

20.7. A taxa de administração será cobrada sobre o valor do combustível no respectivo Posto 
credenciado, onde será aplicado o percentual do acréscimo ofertado na proposta da licitante 
vencedora. 

20.8. A Contratada é obrigada a repassar para a Contratante, as reduções dos valores concedidos 
pelos postos, relativo aos produtos consumidos.  

20.9. No ato do pagamento a contratada deverá apresentar as certidões de regularidade fiscais 
atualizadas e sem qualquer restrição. 

 

21. DA FISCALIZAÇÃO 

 
21.1. A fiscalização e o acompanhamento do contrato serão exercidos por funcionário (s) vinculado 
(s) ao SENAR-AR/TO.  

21.2. O acompanhamento será exercido no interesse do SENAR-AR/TO e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades advindas 
da prestação de serviço, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do SENAR-AR/TO.  

21.3. São atribuições do representante do Contratante: 
a. Controlar os prazos, bem como o cumprimento das demais cláusulas previstas no 

instrumento convocatório, buscando garantir a fiel execução contratual; 
b. Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações existentes entre o 

Contratante e a Contratada; 
c. Registrar as reclamações, impugnações e outras informações relevantes que, 

eventualmente, venham a ocorrer durante a execução do Contrato, mantendo, para esse fim o 
controle através de um "Livro de Ocorrência" ou outro que o substitua; 

d. Informar toda e qualquer irregularidade relativa à execução Contratual ao superior 
hierárquico, bem como as matérias que ultrapassem a sua competência; 

e. Atestar as faturas correspondentes, após análise dos valores e verificação da 
conformidade dos serviços prestados, no prazo previsto no instrumento convocatório, para efeito de 
pagamento; 

f. Caso os valores constantes nas planilhas e notas fiscais/faturas contenham qualquer 
incorreção, deverá ser justificada no mesmo prazo e razão pela qual deixará de ser atestada a 
veracidade das informações, sendo comunicada à Contratada para a devida correção; 
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g. Exigir da empresa contratada a fiel prestação dos serviços, observadas as exigências 
impostas, bem como os serviços ofertados na licitação; 

h. Os casos de descumprimento de obrigação serão encaminhados à Diretoria de 
Administração e Finanças para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

 

22. DA RESCISÃO 

 

22.1. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela Contratada 
ensejará a rescisão do contrato, conforme disposição do art. 32 do regulamento de Licitações e de 
Contratos do sistema SENAR. 

22.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e ampla defesa. 

22.3. A rescisão administrativa ou amigável será procedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

22.4. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SENAR-AR/TO contratar com 
licitantes classificados em colocação subsequente, observadas as disposições do regulamento de 
Licitações e de Contratos do Sistema SENAR, ou, a seu exclusivo critério, realizar nova licitação. 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

23.1. Não será permitida a participação de empresas consorciadas, devendo toda a documentação 
apresentada pertencer a um único CNPJ. 
23.2. Para resguardo de direitos da Comissão de Licitação e das licitantes, e para maior agilidade nos 
procedimentos de abertura, recomenda-se que as folhas do envelope documentação estejam 
sequencialmente numeradas. 

23.3. A presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema 
SENAR, não cabendo aos participantes a alegações de desconhecimento, sob qualquer pretexto. 

23.4. Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, salvo quanto ao conteúdo das propostas até 
a respectiva abertura. 

23.5. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada com instrumento público de 
procuração, poderá participar da presente licitação representando mais de uma empresa. 

23.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que não o fizer até dois (02) 
dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. 

23.7. A simples apresentação da proposta implicará, automaticamente, na aceitação plena e total 
das condições estipuladas neste edital e dos preceitos contidos no Regulamento de Licitações e de 
Contratos do Sistema SENAR e demais disposições aplicáveis à espécie, ficando consequentemente 
prejudicada a proposta que contrariar, expressamente, seus termos. 

23.8. O(s) interessado(s) que tiver(em) dúvida(s), de caráter legal, na interpretação dos termos deste 
edital deverá(ao) encaminhar solicitação por escrito, mediante protocolo, à Comissão Permanente de 
Licitação durante o horário normal de expediente do SENAR-AR/TO, no prazo de até 02 (dois) dias 
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úteis anteriores a data fixada no item 1 do Edital, as quais serão plenamente respondidas a todas as 
empresas que retirarem o Edital. Não serão aceitas consultas por telefone. 

23.9. Decorrido o prazo acima, sem que o(s) interessado(s) manifeste(m)-se sobre quaisquer dúvidas, 
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientes, claros e precisos, capazes de permitir a 
apresentação da documentação e da proposta, não se admitindo reclamações posteriores. 

23.10. O resultado será comunicado a todos os licitantes, através de divulgação no site do SENAR-
AR/TO, após transcorrido o prazo recursal. 

23.11. O SENAR-AR/TO reserva-se o direito de: 

a. Rejeitar a(s) proposta(s) que não atender(em) ás especificações do presente Edital; 
b. Cancelar o presente certame na forma do artigo 40 do regulamento de Licitações e 

de Contratos do Sistema SENAR. 
c. Transferir, revogar ou anular no todo ou em parte, a presente licitação, antes de 

efetivado o Contrato, sem que em decorrência de qualquer dessas medidas tenham os participantes 
direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

23.12. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

23.13. Fica eleito o foro da Comarca de Palmas/TO, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Edital. 

23.14. Constituem partes integrantes deste Edital: 
 

a. Anexo I – Recibo de Entrega do Edital; 
b. Anexo II - Modelo ou Minuta de Proposta; 
c. Anexo III – Estimativa de Produtos e Veículos 
d. Anexo IV - Cronograma dos Postos Conveniados 
e. Anexo V – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 
f. Anexo VI – Declaração de Cumprimento Constitucional; 
g. Anexo VII – Minuta do Contrato. 

 

Palmas, 10 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Julyene Garção Escobar 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I - RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019  
 

 
RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL 

 
Razão Social: _____________________________________________________________ 
CNPJ Nº: ________________________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________________________ 
Cidade:________________ Estado: ______ Fone: _______________ Fax: ____________ 
Pessoa para Contato: _______________________________________________________ 
 
Recebemos da Comissão Permanente de Licitação do SENAR-AR/TO, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
Local: _______________________, _______ de __________________________ de 2019. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Licitante 

Carimbo com CNPJ 

 

Solicitamos o preenchimento deste recibo de entrega de edital, bem como seu envio à Comissão 
Permanente de Licitação do SENAR-AR/TO, situada na Quadra 402 Norte, Av. Teotônio Segurado, 
Lote 01 A, Conjunto 01, Palmas-TO. 
 
A não remessa deste recibo exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório e de quaisquer informações adicionais. 
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ANEXO II - MODELO OU MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
Pregão Presencial nº 007/2019 

À Comissão Permanente de Licitação – SENAR-AR/TO 

 Apresentamos proposta de preço comercial para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 

INFORMATIZADO DE DESPESAS COM A FROTA VEICULAR DO SENAR-AR/TO, bem como de outros 

veículos que por ventura forem adquiridos ou locados, abrangendo: abastecimento de veículos com 

combustíveis (gasolina comum ou aditivada, álcool e diesel em geral); prestação de serviços de 

troca de óleo, fornecimento de lubrificantes e filtros (óleo, ar e combustível), a serem realizados na 

rede de estabelecimentos credenciados e localizados nos municípios estabelecidos pelo SENAR-

AR/TO, conforme especificações a seguir: 

 

ITEM 
QTD 

(meses) 
UND DESCRIÇÃO 

VALOR 
ESTIMADO 

PARA 
CONSUMO 

TAXA DE 
ADM. (%) 

VALOR DA TAXA 
DE 

ADMINISTRAÇÃO 

01 12 SV 

Prestação de serviços continuados 
de Administração e 
Gerenciamento informatizado de 
despesas com a frota veicular do 
SENAR-AR/TO, bem como de 
outros veículos que por ventura 
forem adquiridos ou locados, 
abrangendo: abastecimento de 
veículos com combustíveis 
(gasolina comum ou aditivada, 
álcool e diesel em geral); 
prestação de serviços de troca de 
óleo; fornecimento de 
lubrificantes e filtros (óleo, ar e 
combustível), a serem realizados 
na rede de estabelecimentos 
credenciados e localizados nos 
municípios estabelecidos pelo 
SENAR-AR/TO. 

R$ xxxx xxx 

 

R$ xxxx 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO  R$ XXXX 
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Critério de julgamento: 

 
a) Será vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o MENOR PREÇO, com 
base no qual será calculada a menor taxa de administração. 

             

DECLARAÇÕES: 

 Declaramos para os devidos fins que os preços apresentados na presente proposta incluem 
todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação. 

 Declaramos aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes 
do Edital do Pregão Presencial nº 012/2018 – SENAR-AR/TO, assumindo total responsabilidade 
pela fidelidade e legitimidade das informações apresentadas na presente proposta de preço. 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA LICITANTE:  

Banco:         

Agência:         

Conta Corrente:        

       

Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique à licitante (timbrado ou carimbo 

CNPJ). 

 

 

Local e data. 

              (Assinatura com nome completo do responsável autorizado legalmente) 
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ANEXO III – ESTIMATIVA DE PRODUTOS E VEÍCULOS  

Consta na tabela abaixo, a estimativa anual de consumo de combustíveis, lubrificantes e demais 

produtos objeto deste Edital, para atender à frota de veículos do SENAR-AR/TO, bem como as 

Regionais do SENAR-AR/TO existentes no Estado do Tocantins. 

ITEM Qtd Und Discriminação Valor Unitário Valor Total 

1 70.000 Litro Gasolina comum ou aditivada R$ 4,89 R$ 342.300,00 

2 1.000 Litro Etanol R$ 3,99 R$ 3.900,00 

3 25.000 Litro Diesel (comum, aditivado e S 10) R$ 3,99 R$ 99.750,00 

4 4 Litro Óleo Lubrificante (gasolina/etanol) R$ 26,50 R$ 106,00 

5 6 Litro Óleo lubrificante (diesel) R$ 25,90 R$ 155,40 

6 4 Und. Filtro de óleo (gasolina/etanol) R$ 26,40 R$ 105,60 

7 6 Und. 
Filtro de óleo (diesel) para ônibus, 

Caminhões. 
R$ 105,00 R$ 630,00 

8 4 Und. Filtro de combustível (gasolina/etanol) R$ 23,40 R$ 93,60 

9 6 Und. 
Filtro de combustível (diesel) para ônibus, 

Caminhões. 
R$ 94,90 R$ 569,40 

10 4 Und. Filtro de ar (gasolina/etanol) R$ 25,40 R$ 101,60 

11 6 Und. Filtro de ar (diesel) R$ 96,90 R$ 581,40 

12 6 Und. 
Filtro de combustível (diesel) para L – 200/ 

Triton 
R$ 52,90 R$ 317,40 

13 6 Und. Filtro de ar (diesel) para L – 200/ Triton R$ 101,90 R$ 611,40 

14 6 Und. 
Filtro de Óleo lubrificante (diesel) para L – 

200/ Triton 
R$ 69,40 R$ 416,40 

VALOR ESTIMADO TOTAL R$ 449.638,20 
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QUANTIDADE ESTIMADA DE VEÍCULOS: 

TIPO DO VEÍCULO QUANTIDADE 

PASSEIO (POPULAR) 09 

PICK-UP CAMINHONETE CABINE DUPLA 04 

CAMINHÃO  02 

TOTAL 15 
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ANEXO IV - CRONOGRAMA DOS POSTOS CONVENIADOS 

Segue abaixo a relação de municípios que a Contratada deve prestar os serviços. Os postos 

credenciados e disponibilizados pela Contratada deverão possuir toda infraestrutura necessária à 

prestação dos serviços, e contar com todos os serviços contratados (gasolina, óleo diesel comum, 

aditivado e S 50, etanol, troca de óleo lubrificante, troca de filtros (combustível, óleo e ar), devendo 

ainda ser instalados sempre na região central da cidade, ou na sua ausência, na área mais próxima do 

centro, prevalecendo, assim, o princípio da economicidade. 

A contratada deverá disponibilizar pelo menos um posto de abastecimento nas cidades descritas 

abaixo, exceto aquelas que não possuírem posto de combustível: 

 

Abreulândia - TO 
Aguiarnópolis - TO 
Aliança do - TO  
Almas - TO 
Alvorada - TO 
Ananás – TO  
Angico - TO 
Aparecida do Rio Negro  
Aragominas - TO 
Araguacema - TO 
Araguanã - TO 
Araguatins - TO 
Araguaçú - TO  
Araguaína - TO 
Arapoema - TO 
Arraias - TO 
Augustinópolis - TO 
Aurora do - TO   
Axixá do - TO   
Babaçulândia - TO  
Bandeirantes do - TO  
Barra do Ouro - TO  
Barrolândia - TO  
Bernardo Sayão - TO  
Bom Jesus do - TO   
Brasilândia do - TO   
Brejinho de Nazaré - TO 
Buriti do - TO   
Cachoeirinha - TO 
Campos Lindos - TO 
Cariri do - TO   
Carmolândia - TO  
Carrasco Bonito - TO  

Dianópolis - TO 
Divinópolis do - TO  
Dois Irmãos do - TO  
Dueré - TO 
Esperantina - TO  
Figueirópolis - TO 
Filadélfia - TO 
Formoso do Araguaia - TO  
Fortaleza do Tabocão - TO 
Fátima - TO 
Goianorte - TO 
Goiatins - TO 
Guaraí - TO 
Gurupi - TO 
Ipueiras - TO 
Itacajá - TO 
Itaguatins - TO 
Itapiratins - TO 
Itaporã do TO- TO   
Jaú do TO  - TO 
Juarina - TO 
Lagoa da Confusão - TO 
Lagoa do TO  - TO 
Lajeado TO - TO 
Lavandeira- TO 
Lizarda - TO 
Luzinópolis - TO 
Marianópolis do TO - TO 
Mateiros - TO 
Maurilândia do TO - TO 
Miracema do TO  
Miranorte - TO 
Monte Santo do TO  

Palmeiras do TO - TO 
Palmeirópolis - TO 
Paranã - TO 
Paraíso do TO  - TO 
Pau D'arco - TO 
Pedro Afonso - TO 
Peixe - TO 
Pequizeiro - TO 
Pindorama do TO - TO 
Piraquê - TO 
Pium - TO 
Ponte Alta do Bom Jesus - 
TO 
Ponte Alta do TO - TO 
Porto Alegre do TO - TO 
Porto Nacional - TO 
Praia Norte - TO 
Presidente Kennedy - TO 
Pugmil - TO 
Recursolândia - TO 
Riachinho - TO 
Rio Sono - TO 
Rio da Conceição - TO 
Rio dos Bois - TO 
Sampaio - TO 
Sandolândia - TO 
Santa Fé do Araguaia - TO 
Santa Maria do TO - TO 
Santa Rita do TO - TO 
Santa Rosa do TO  - TO 
Santa Tereza do TO  - TO 
Santa Terezinha do TO   
Silvanópolis - TO 

mailto:licitação@senar-to.com.br
http://to.gov.br/tocantins/aguiarnopolis/835
http://to.gov.br/tocantins/alianca-do-tocantins/836
http://to.gov.br/tocantins/almas/837
http://to.gov.br/tocantins/alvorada/838
http://to.gov.br/tocantins/ananas/839
http://to.gov.br/tocantins/angico/840
http://to.gov.br/tocantins/aparecida-do-rio-negro/841
http://to.gov.br/tocantins/aragominas/842
http://to.gov.br/tocantins/araguacema/843
http://to.gov.br/tocantins/araguana/846
http://to.gov.br/tocantins/araguatins/847
http://to.gov.br/tocantins/araguacu/844
http://to.gov.br/tocantins/araguaina/845
http://to.gov.br/tocantins/arapoema/848
http://to.gov.br/tocantins/arraias/849
http://to.gov.br/tocantins/augustinopolis/850
http://to.gov.br/tocantins/aurora-do-tocantins/851
http://to.gov.br/tocantins/axixa-do-tocantins/852
http://to.gov.br/tocantins/babaculandia/853
http://to.gov.br/tocantins/bandeirantes-do-tocantins/854
http://to.gov.br/tocantins/barra-do-ouro/855
http://to.gov.br/tocantins/barrolandia/856
http://to.gov.br/tocantins/bernardo-sayao/857
http://to.gov.br/tocantins/bom-jesus-do-tocantins/858
http://to.gov.br/tocantins/brasilandia-do-tocantins/859
http://to.gov.br/tocantins/brejinho-de-nazare/860
http://to.gov.br/tocantins/buriti-do-tocantins/861
http://to.gov.br/tocantins/cachoeirinha/862
http://to.gov.br/tocantins/campos-lindos/863
http://to.gov.br/tocantins/cariri-do-tocantins/864
http://to.gov.br/tocantins/carmolandia/865
http://to.gov.br/tocantins/carrasco-bonito/866
http://to.gov.br/tocantins/dianopolis/879
http://to.gov.br/tocantins/divinopolis-do-tocantins/880
http://to.gov.br/tocantins/dois-irmaos-do-tocantins/881
http://to.gov.br/tocantins/duere/882
http://to.gov.br/tocantins/esperantina/883
http://to.gov.br/tocantins/figueiropolis/885
http://to.gov.br/tocantins/filadelfia/886
http://to.gov.br/tocantins/formoso-do-araguaia/887
http://to.gov.br/tocantins/fortaleza-do-tabocao/888
http://to.gov.br/tocantins/fatima/884
http://to.gov.br/tocantins/goianorte/889
http://to.gov.br/tocantins/goiatins/890
http://to.gov.br/tocantins/guarai/891
http://to.gov.br/tocantins/gurupi/892
http://to.gov.br/tocantins/ipueiras/893
http://to.gov.br/tocantins/itacaja/894
http://to.gov.br/tocantins/itaguatins/895
http://to.gov.br/tocantins/itapiratins/896
http://to.gov.br/tocantins/itapora-do-tocantins/897
http://to.gov.br/tocantins/jau-do-tocantins/898
http://to.gov.br/tocantins/juarina/899
http://to.gov.br/tocantins/lagoa-da-confusao/900
http://to.gov.br/tocantins/lagoa-do-tocantins/901
http://to.gov.br/tocantins/lajeado/902
http://to.gov.br/tocantins/lavandeira/903
http://to.gov.br/tocantins/lizarda/904
http://to.gov.br/tocantins/luzinopolis/905
http://to.gov.br/tocantins/marianopolis-do-tocantins/906
http://to.gov.br/tocantins/mateiros/907
http://to.gov.br/tocantins/maurilandia-do-tocantins/908
http://to.gov.br/tocantins/miracema-do-tocantins/909
http://to.gov.br/tocantins/miranorte/910
http://to.gov.br/tocantins/monte-santo-do-tocantins/912
http://to.gov.br/tocantins/palmeiras-do-tocantins/924
http://to.gov.br/tocantins/palmeiropolis/925
http://to.gov.br/tocantins/parana/927
http://to.gov.br/tocantins/paraiso-do-tocantins/926
http://to.gov.br/tocantins/pau-d--39-arco/928
http://to.gov.br/tocantins/pedro-afonso/929
http://to.gov.br/tocantins/peixe/930
http://to.gov.br/tocantins/pequizeiro/931
http://to.gov.br/tocantins/pindorama-do-tocantins/932
http://to.gov.br/tocantins/piraque/933
http://to.gov.br/tocantins/pium/934
http://to.gov.br/tocantins/ponte-alta-do-bom-jesus/935
http://to.gov.br/tocantins/ponte-alta-do-tocantins/936
http://to.gov.br/tocantins/porto-alegre-do-tocantins/937
http://to.gov.br/tocantins/porto-nacional/938
http://to.gov.br/tocantins/praia-norte/939
http://to.gov.br/tocantins/presidente-kennedy/940
http://to.gov.br/tocantins/pugmil/941
http://to.gov.br/tocantins/recursolandia/942
http://to.gov.br/tocantins/riachinho/943
http://to.gov.br/tocantins/rio-sono/945
http://to.gov.br/tocantins/rio-da-conceicao/972
http://to.gov.br/tocantins/rio-dos-bois/944
http://to.gov.br/tocantins/sampaio/946
http://to.gov.br/tocantins/sandolandia/947
http://to.gov.br/tocantins/santa-fe-do-araguaia/948
http://to.gov.br/tocantins/santa-maria-do-tocantins/949
http://to.gov.br/tocantins/santa-rita-do-tocantins/950
http://to.gov.br/tocantins/santa-rosa-do-tocantins/951
http://to.gov.br/tocantins/santa-tereza-do-tocantins/952
http://to.gov.br/tocantins/santa-terezinha-do-tocantins/953
http://to.gov.br/tocantins/silvanopolis/960


 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

licitação@senar-to.com.br 
Quadra 402 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 01 A, Palmas – TO (63) 3219-9233  Página 27 

Caseara - TO 
Centenário - TO 
Chapada da Natividade - TO  
Chapada de Areia - TO  
Colinas do - TO   
Colméia - TO  
Combinado - TO 
Conceição do - TO  
Couto Magalhães - TO 
Cristalândia - TO 
Crixás do - TO   
Darcinópolis - TO 
 

Monte do Carmo - TO 
Muricilândia - TO 
Natividade - TO 
Nazaré do TO   
Nova Olinda - TO 
Nova Rosalândia - TO 
Novo Acordo - TO 
Novo Alegre - TO 
Novo Jardim - TO 
Oliveira de Fátima - TO 
Palmas - TO 
Palmeirante - TO 
 

Sucupira - TO 
São Bento do TO  - TO 
São Félix do TO  - TO 
São Miguel do TO  - TO 
São Salvador do TO - TO 
São Sebastião do TO - TO 
São Valério da Natividade- 
TO  
Sítio Novo do TO  - TO 
Taguatinga - TO 
Taipas do TO  - TO 
Talismã - TO 
Tocantinópolis - TO 
Tocantínia - TO 
Tupirama - TO 
Tupiratins - TO 
Wanderlândia - TO 
Xambioá - TO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitação@senar-to.com.br
http://to.gov.br/tocantins/caseara/867
http://to.gov.br/tocantins/centenario/868
http://to.gov.br/tocantins/chapada-da-natividade/869
http://to.gov.br/tocantins/chapada-de-areia/870
http://to.gov.br/tocantins/colinas-do-tocantins/871
http://to.gov.br/tocantins/colmeia/872
http://to.gov.br/tocantins/combinado/873
http://to.gov.br/tocantins/conceicao-do-tocantins/874
http://to.gov.br/tocantins/couto-magalhaes/875
http://to.gov.br/tocantins/cristalandia/876
http://to.gov.br/tocantins/crixas-do-tocantins/877
http://to.gov.br/tocantins/darcinopolis/878
http://to.gov.br/tocantins/monte-do-carmo/911
http://to.gov.br/tocantins/muricilandia/913
http://to.gov.br/tocantins/natividade/914
http://to.gov.br/tocantins/nazare-do-tocantins/915
http://to.gov.br/tocantins/nova-olinda/916
http://to.gov.br/tocantins/nova-rosalandia/917
http://to.gov.br/tocantins/novo-acordo/918
http://to.gov.br/tocantins/novo-alegre/919
http://to.gov.br/tocantins/novo-jardim/920
http://to.gov.br/tocantins/oliveira-de-fatima/921
http://to.gov.br/tocantins/palmas/922
http://to.gov.br/tocantins/palmeirante/923
http://to.gov.br/tocantins/sucupira/962
http://to.gov.br/tocantins/sao-bento-do-tocantins/954
http://to.gov.br/tocantins/sao-felix-do-tocantins/955
http://to.gov.br/tocantins/sao-miguel-do-tocantins/956
http://to.gov.br/tocantins/sao-salvador-do-tocantins/957
http://to.gov.br/tocantins/sao-sebastiao-do-tocantins/958
http://to.gov.br/tocantins/sao-valerio-da-natividade/959
http://to.gov.br/tocantins/sitio-novo-do-tocantins/961
http://to.gov.br/tocantins/taguatinga/963
http://to.gov.br/tocantins/taipas-do-tocantins/964
http://to.gov.br/tocantins/talisma/965
http://to.gov.br/tocantins/tocantinopolis/967
http://to.gov.br/tocantins/tocantinia/966
http://to.gov.br/tocantins/tupirama/968
http://to.gov.br/tocantins/tupiratins/969
http://to.gov.br/tocantins/wanderlandia/970
http://to.gov.br/tocantins/xambioa/971
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ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019  
 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

A Empresa ____________________________________________, CNPJ/MF: 
______________________, com sede ______________________, à Rua/Av. 
_________________________________, n° _____ -complemento ______, declara sob as penas da 
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 
 
 
 

_____________________, _____ de ________________ de 2019. 
 
 
 
Ass. 
Nome: 
Cargo/Função: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitação@senar-to.com.br


 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

licitação@senar-to.com.br 
Quadra 402 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 01 A, Palmas – TO (63) 3219-9233  Página 29 

ANEXO VI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019  

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL 
 

 

A empresa ________________________________________, CNPJ/MF: ______________, por 
intermédio de seu(s) representante(s) legal(is), __________________________, RG: ________ e CPF: 
______________________, DECLARA, que atende o art. 7º, XXXIII, da CF, não empregando menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho, menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 

 

 

______________________, ___ de _________________ de 2019. 
 
 
Ass. 
Nome: 
Cargo/Função: 
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ANEXO VII - PREGÃO PRESENSENCIAL Nº. 007/2019  
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 

Contrato nº XX/2019 
 
 
PARTES: 
 
I – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO 

TOCANTINS – SENAR-AR/TO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 

04.253.770/0001-05, situada na Quadra 402 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 01 A, 

situado em Palmas-TO, neste ato representado por seu Presidente XXX, brasileiro, solteira, inscrita 

no CPF/MF sob o nº. xxxxxxxxxx e no RG sob o n.º xxxxxx, residente e domiciliada em Palmas-TO, 

doravante denominada CONTRATANTE; 

 

II - ______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

_______________, Inscrição Estadual _________________, com sede na Rua 

_____________________________, nº ___________, Bairro, ______________, na cidade de 

_______________, Estado de ________________, neste ato representada por seu representante 

legal, _____________________________________________, doravante denominada CONTRATADA; 

Resolvem celebrar o presente contrato, em consonância com o disposto na Resolução nº 001/CD de 

22 de fevereiro de 2006 e alterações posteriores, regulamentador das licitações e contratos no 

âmbito do Sistema SENAR, de acordo com as cláusulas e condições a seguir estipuladas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 

INFORMATIZADO DE DESPESAS COM A FROTA VEICULAR DO SENAR-AR/TO, bem como de 

outros veículos que por ventura forem adquiridos ou locados, abrangendo: abastecimento de 

veículos com combustíveis (gasolina comum ou aditivada, álcool e diesel em geral); prestação 

de serviços de troca de óleo, fornecimento de lubrificantes e filtros (óleo, ar e combustível), a 

serem realizados na rede de estabelecimentos credenciados e localizados nos municípios 

estabelecidos pelo SENAR-AR/TO, consoantes às especificações e quantidades discriminadas 

abaixo: 
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ITEM 
QTD 

(meses) 
UND DESCRIÇÃO 

VALOR 
ESTIMADO 

PARA 
CONSUMO 

TAXA 
DE 

ADM. 
(%) 

VALOR DA TAXA 
DE 

ADMINISTRAÇÃO 

01 12 SERV. 

Prestação de serviços 
continuados de Administração 
e Gerenciamento 
informatizado de despesas 
com a frota veicular do 
SENAR-AR/TO, bem como de 
outros veículos que por 
ventura forem adquiridos ou 
locados, abrangendo: 
abastecimento de veículos 
com combustíveis (gasolina 
comum ou aditivada, álcool e 
diesel em geral); prestação de 
serviços de troca de óleo; 
fornecimento de lubrificantes 
e filtros (óleo, ar e 
combustível), a serem 
realizados na rede de 
estabelecimentos 
credenciados e localizados nos 
municípios estabelecidos pelo 
SENAR-AR/TO. 

 

R$ xxxx 

 

xxx 

 

R$ xxxx 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO  R$ XXXX 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1.  As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão atendidas com recursos provenientes 

da Programação Anual de Trabalho do SENAR-AR/TO. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

3.1. Sem prejuízo das obrigações inerentes à perfeita realização dos serviços que integram o objeto 

contratual descrito na cláusula primeira, fica a CONTRATADA obrigada a cumprir às seguintes 

disposições: 

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

vigente; 
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3.1.2. Manter à disposição do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -Administração Regional 

do Tocantins, 24 horas por dia, todos os dias da semana, empregados capazes de tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

3.1.3. Manter todos os equipamentos necessários à execução dos serviços;  

3.1.4. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa 

e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 

3.1.5. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal; 

3.1.6. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de intercorrências que possam ocorrer 

durante a execução do contrato; 

3.1.7. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por seus 

empregados, dolosa ou culposamente, ao SENAR-AR/TO e/ou à terceiros; 

3.1.8. Relatar ao SENAR-AR/TO qualquer irregularidade observada nos postos, onde houver 

prestação dos serviços, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações 

deverão ser prontamente atendidas; 

3.1.9. Buscar formas de resolver as situações tendentes a dificultar o abastecimento dos veículos; 

3.1.10. Propiciar bom atendimento aos condutores dos veículos do SENAR/AR-TO; 

3.1.11. Ressarcir o Contratante, dos prejuízos causados pelos seus empregados ao patrimônio do 

SENAR-AR/TO e a terceiros, quando da execução dos serviços contratados, independentemente de 

dolo ou culpa destes; 

3.1.12. Atender, de imediato, às solicitações quanto a substituições de postos que prestam 

serviços inadequados; 

3.1.13. A Contratada deverá estar com o sistema implantado e em pleno funcionamento em todas 

as cidades constantes neste Edital no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 

de assinatura do contrato, conforme cronograma definido pela Contratante, sob pena de rescisão 

contratual; 

3.1.14. Realizar os serviços na conformidade descrita neste Contrato. 

 

3.2. Ao CONTRATANTE incumbe cumprir rigorosamente as cláusulas e condições previstas no 

presente instrumento e no Edital de Licitações, tais como: 

3.2.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato, com base no Regulamento de Licitações e 

Contratos SENAR; 

3.2.2. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviços, através de funcionário designado; 

3.2.3. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela parte Contratada; 

3.2.4. Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado; 

3.2.5. Proporcionar à contratada toda assistência e facilidades operacionais para o pleno 

desenvolvimento das atividades atinentes; 

3.2.6. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto contratado, 

diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 

mailto:licitação@senar-to.com.br


 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

licitação@senar-to.com.br 
Quadra 402 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 01 A, Palmas – TO (63) 3219-9233  Página 33 

3.2.7. Comunicar a empresa contratada, com antecedência, qualquer alteração ou inclusão na 

frota de veículos que possa ocorrer; 

3.2.8. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o contratado, e; 

3.2.9. Assegurar os recursos financeiros para custear o pagamento do objeto contratado nos 

prazos estabelecidos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

4.1. Os serviços deverão ser prestados conforme cláusula primeira deste instrumento, da seguinte 

forma: 

4.1.1. Para confecção dos cartões a contratada deverá retirar no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos após assinatura do contrato, junto a Diretoria de Administração e Finanças do SENAR-AR/TO 

a arte a ser impressa, bem como os dados necessários (identificação dos veículos e motoristas): 

a) Para emissão dos cartões, o SENAR-AR/TO fornecerá à Contratada, os seguintes dados do 

condutor: nome do motorista, matrícula funcional e base da unidade (município) 

b) Além dos itens acima descritos, o SENAR-AR/TO caso julgue necessário poderá incluir novos 

dados. 

4.1.2. A contratada deverá entregar os cartões ao responsável pela Diretoria de Administração 

e Finanças do SENAR-AR/TO, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, após assinatura do contrato; 

4.1.3. O SENAR-AR/TO não se responsabilizará pelos serviços realizados sem observância aos 

itens anteriores; 

4.1.4. A contratada deverá disponibilizar através de seu Sistema Tecnológico Integrado, um 

cartão magnético para cada veículo e uma senha pessoal para cada condutor, ambos 

individualmente. Tanto o cartão, quanto a senha devem ter sua identificação válida para as 

transações durante a execução de qualquer operação realizada na rede de postos credenciados pela 

Contratada; 

4.1.5. Para gestão e viabilidade das informações, o cartão magnético deverá permitir que seja 

identificado simultaneamente o veículo e motorista através de senha e matrícula; 

4.1.6. Para gerenciamento, acompanhamento e ações pró ativas por parte da Contratante, o 

sistema contratado deverá permitir o bloqueio / desbloqueio / troca de senha, via web e em tempo 

real; 

4.1.7. A Contratante através do sistema via web estabelecerá para cada veículo da sua frota 

um limite de crédito, o qual não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do responsável 

pela Diretoria de Administração e Finanças do SENAR-AR/TO; 

4.1.8. A rede de postos credenciada deverá estar equipada para aceitar transações e processos 

de contingência para finalização da transação. 

 

4.2. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER OS SEGUINTES RELATÓRIOS: 

 

4.2.1. RELATÓRIO 01: para ser entregue ao motorista no ato do abastecimento. 
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Observação: o sistema deverá emitir o comprovante da transação, contendo as informações a seguir, 

o qual deverá ser entregue ao motorista, independentemente de sua solicitação: 

a. Identificação do posto (Nome e Endereço) 

b. Identificação do veículo (placa) 

c. Hodômetro do veículo no momento do abastecimento 

d. Tipo de Combustível 

e. A data e hora da Transação 

f. Quantidade de litros 

g. Valor da operação 

h. Saldo remanescente do limite 

 

4.2.2. RELATÓRIO 02: referente ao abastecimento, troca de óleo ou de filtros. 

Observação: o sistema deverá armazenar as informações a seguir, para que o SENAR-AR/TO possa 

gerar via web o referido relatório sempre que julgar necessário. 

a. Data e hora; 

b. Identificação do estabelecimento; 

c. Identificação do condutor; 

d. Identificação do veículo (placa); 

e. Hodômetro do veículo no momento do abastecimento ou da troca de óleo ou de 

filtros. 

f. Quantidade em litros e/ou m3 do produto adquirido, contendo o valor total da 

operação em R$ (reais) e a quilometragem percorrida por veículo. 

 

4.2.3. RELATÓRIO 03: contendo o histórico das operações realizadas. 

Observação: o sistema deverá armazenar as informações a seguir, para que o SENAR-AR/TO possa 

gerar via web o referido relatório sempre que julgar necessário. 

a) Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado; 

b) Preço médio pago por tipo de combustíveis consumidos pela frota; 

c) Volume de gastos realizados por tipo de combustível; 

 

4.2.4. RELATÓRIO 04: contendo o desempenho dos veículos. 

Observação: o sistema deverá armazenar as informações abaixo, para que o SENAR-AR/TO, possa 

gerar via web, o referido relatório sempre que julgar necessário. 

a. Quantidade de litros consumidos e quilômetros rodados por semana, mês e ano, de 

cada veículo, por coordenação regional e de toda a frota; 

b. Utilização média mensal dos veículos por KM rodado; 

c. Custo por tipo de combustível; 

d. Custo de troca de óleo, complemento; 

e. Quantidade de quilômetros rodados e litros consumidos por motorista; 

f. Alteração e renovação de limites em tempo real; 
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g. Extrato de utilização; 

h. Controle por horímetro; 

i. Bloqueio de postos para fechamento de rede adequada à operação do cliente. 

j. Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das 

características dos veículos. 

 

4.2.5. RELATÓRIO 05: contendo indicadores segmentados. 

Observação: o sistema deverá armazenar as informações a seguir, para que o SENAR-AR/TO possa 

gerar via web o referido relatório sempre que julgar necessário. 

a. Por combustível / cidade; 

b. Preço fixo por estabelecimento; 

c. Liberação de restrição (justificada); 

d. Possibilitar a correção quando forem cadastrados dados errados do hodômetro, 

inclusive na hora do abastecimento; 

 

4.3. O sistema da contratada deverá possibilitar ainda: 

a. A identificação de erros de cadastro e verificação da quantidade de cartões coringa 

ativos.  

b. A apresentação de indicadores de combustíveis e de cidades classificados por ordem 

de representatividade, segmentados por estabelecimentos fazendo um comparativo com o preço 

referencial da respectiva cidade. 

c. A identificação de valor acima da média de mercado para que haja negociação dos 

preços ou redirecionamento de abastecimentos para estabelecimentos mais baratos. 

d. A análise de veículos apresentando indicadores segmentados por veículos 

comparando km rodado, km/l, R$/km de cada veículo com sua classificação correspondente 

identificando os veículos ociosos. 

e. A apresentação das transações protegidas classificadas por tipo, por responsável, por 

condutor e por estabelecimento. 

 

4.4. PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A CONTRATADA DEVERÁ AINDA: 

4.1.1. Disponibilizar acesso ao Sistema de Gerenciamento de Frota em níveis de acessos 

compatíveis ao modelo definido pela Contratante. 

4.1.2. Viabilizar níveis de permissão (consulta/administração) do acesso ao Sistema de 

Gerenciamento de Abastecimento, estabelecido pela Contratante, de forma que permita um ou mais 

usuários ter acesso completo ou parcial de toda frota, de acordo com suas respectivas 

responsabilidades.  

4.1.3. Realizar o registro informatizado dos dados de abastecimento disponíveis para consulta 

via web; 

4.1.4. Enviar para a Contratante, e-mail apontando as inconsistências e parametrizações 

designadas pela mesma; 
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4.1.5. Emitir relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle das 

despesas, condutores e consumo específico por veículo, além dos possíveis desvios em relação aos 

parâmetros adotados; 

4.1.6. Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das 

características dos veículos; 

4.1.7. Cancelar de imediato os cartões diante dos casos de perda ou extravio, quando 

comunicado pelo SENAR-AR/TO. 

4.1.8. Identificar condutor no momento do abastecimento através da senha pessoal; 

4.1.9. Emitir a 1º e 2º via do cartão magnético, sem ônus para a Contratante; 

4.1.10. Fornecer à Contratante folders e manual explicativo do sistema, redigidos em 

português. 

 

4.5. DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 

4.5.1. A contratada deverá disponibilizar pelo menos um posto de abastecimento nas cidades 

descritas abaixo, exceto aquelas que não possuírem posto de combustível: 

Abreulândia - TO 
Aguiarnópolis - TO 
Aliança do - TO  
Almas - TO 
Alvorada - TO 
Ananás – TO  
Angico - TO 
Aparecida do Rio Negro  
Aragominas - TO 
Araguacema - TO 
Araguanã - TO 
Araguatins - TO 
Araguaçú - TO  
Araguaína - TO 
Arapoema - TO 
Arraias - TO 
Augustinópolis - TO 
Aurora do - TO   
Axixá do - TO   
Babaçulândia - TO  
Bandeirantes do - TO  
Barra do Ouro - TO  
Barrolândia - TO  
Bernardo Sayão - TO  
Bom Jesus do - TO   
Brasilândia do - TO   
Brejinho de Nazaré - TO 

Dianópolis - TO 
Divinópolis do - TO  
Dois Irmãos do - TO  
Dueré - TO 
Esperantina - TO  
Figueirópolis - TO 
Filadélfia - TO 
Formoso do Araguaia - TO  
Fortaleza do Tabocão - TO 
Fátima - TO 
Goianorte - TO 
Goiatins - TO 
Guaraí - TO 
Gurupi - TO 
Ipueiras - TO 
Itacajá - TO 
Itaguatins - TO 
Itapiratins - TO 
Itaporã do TO- TO   
Jaú do TO  - TO 
Juarina - TO 
Lagoa da Confusão - TO 
Lagoa do TO  - TO 
Lajeado TO - TO 
Lavandeira- TO 
Lizarda - TO 
Luzinópolis - TO 

Paranã - TO 
Paraíso do TO  - TO 
Pau D'arco - TO 
Pedro Afonso - TO 
Peixe - TO 
Pequizeiro - TO 
Pindorama do TO - TO 
Piraquê - TO 
Pium - TO 
Ponte Alta do Bom Jesus - TO 
Ponte Alta do TO - TO 
Porto Alegre do TO - TO 
Porto Nacional - TO 
Praia Norte - TO 
Presidente Kennedy - TO 
Pugmil - TO 
Recursolândia - TO 
Riachinho - TO 
Rio Sono - TO 
Rio da Conceição - TO 
Rio dos Bois - TO 
Sampaio - TO 
Sandolândia - TO 
Santa Fé do Araguaia - TO 
Santa Maria do TO - TO 
Santa Rita do TO - TO 
Santa Rosa do TO  - TO 
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http://to.gov.br/tocantins/aguiarnopolis/835
http://to.gov.br/tocantins/alianca-do-tocantins/836
http://to.gov.br/tocantins/almas/837
http://to.gov.br/tocantins/alvorada/838
http://to.gov.br/tocantins/ananas/839
http://to.gov.br/tocantins/angico/840
http://to.gov.br/tocantins/aparecida-do-rio-negro/841
http://to.gov.br/tocantins/aragominas/842
http://to.gov.br/tocantins/araguacema/843
http://to.gov.br/tocantins/araguana/846
http://to.gov.br/tocantins/araguatins/847
http://to.gov.br/tocantins/araguacu/844
http://to.gov.br/tocantins/araguaina/845
http://to.gov.br/tocantins/arapoema/848
http://to.gov.br/tocantins/arraias/849
http://to.gov.br/tocantins/augustinopolis/850
http://to.gov.br/tocantins/aurora-do-tocantins/851
http://to.gov.br/tocantins/axixa-do-tocantins/852
http://to.gov.br/tocantins/babaculandia/853
http://to.gov.br/tocantins/bandeirantes-do-tocantins/854
http://to.gov.br/tocantins/barra-do-ouro/855
http://to.gov.br/tocantins/barrolandia/856
http://to.gov.br/tocantins/bernardo-sayao/857
http://to.gov.br/tocantins/bom-jesus-do-tocantins/858
http://to.gov.br/tocantins/brasilandia-do-tocantins/859
http://to.gov.br/tocantins/brejinho-de-nazare/860
http://to.gov.br/tocantins/dianopolis/879
http://to.gov.br/tocantins/divinopolis-do-tocantins/880
http://to.gov.br/tocantins/dois-irmaos-do-tocantins/881
http://to.gov.br/tocantins/duere/882
http://to.gov.br/tocantins/esperantina/883
http://to.gov.br/tocantins/figueiropolis/885
http://to.gov.br/tocantins/filadelfia/886
http://to.gov.br/tocantins/formoso-do-araguaia/887
http://to.gov.br/tocantins/fortaleza-do-tabocao/888
http://to.gov.br/tocantins/fatima/884
http://to.gov.br/tocantins/goianorte/889
http://to.gov.br/tocantins/goiatins/890
http://to.gov.br/tocantins/guarai/891
http://to.gov.br/tocantins/gurupi/892
http://to.gov.br/tocantins/ipueiras/893
http://to.gov.br/tocantins/itacaja/894
http://to.gov.br/tocantins/itaguatins/895
http://to.gov.br/tocantins/itapiratins/896
http://to.gov.br/tocantins/itapora-do-tocantins/897
http://to.gov.br/tocantins/jau-do-tocantins/898
http://to.gov.br/tocantins/juarina/899
http://to.gov.br/tocantins/lagoa-da-confusao/900
http://to.gov.br/tocantins/lagoa-do-tocantins/901
http://to.gov.br/tocantins/lajeado/902
http://to.gov.br/tocantins/lavandeira/903
http://to.gov.br/tocantins/lizarda/904
http://to.gov.br/tocantins/luzinopolis/905
http://to.gov.br/tocantins/parana/927
http://to.gov.br/tocantins/paraiso-do-tocantins/926
http://to.gov.br/tocantins/pau-d--39-arco/928
http://to.gov.br/tocantins/pedro-afonso/929
http://to.gov.br/tocantins/peixe/930
http://to.gov.br/tocantins/pequizeiro/931
http://to.gov.br/tocantins/pindorama-do-tocantins/932
http://to.gov.br/tocantins/piraque/933
http://to.gov.br/tocantins/pium/934
http://to.gov.br/tocantins/ponte-alta-do-bom-jesus/935
http://to.gov.br/tocantins/ponte-alta-do-tocantins/936
http://to.gov.br/tocantins/porto-alegre-do-tocantins/937
http://to.gov.br/tocantins/porto-nacional/938
http://to.gov.br/tocantins/praia-norte/939
http://to.gov.br/tocantins/presidente-kennedy/940
http://to.gov.br/tocantins/pugmil/941
http://to.gov.br/tocantins/recursolandia/942
http://to.gov.br/tocantins/riachinho/943
http://to.gov.br/tocantins/rio-sono/945
http://to.gov.br/tocantins/rio-da-conceicao/972
http://to.gov.br/tocantins/rio-dos-bois/944
http://to.gov.br/tocantins/sampaio/946
http://to.gov.br/tocantins/sandolandia/947
http://to.gov.br/tocantins/santa-fe-do-araguaia/948
http://to.gov.br/tocantins/santa-maria-do-tocantins/949
http://to.gov.br/tocantins/santa-rita-do-tocantins/950
http://to.gov.br/tocantins/santa-rosa-do-tocantins/951
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Buriti do - TO   
Cachoeirinha - TO 
Campos Lindos - TO 
Cariri do - TO   
Carmolândia - TO  
Carrasco Bonito - TO  
Caseara - TO 
Centenário - TO 
Chapada da Natividade - 
TO  
Chapada de Areia - TO  
Colinas do - TO   
Colméia - TO  
Combinado - TO 
Conceição do - TO  
Couto Magalhães - TO 
Cristalândia - TO 
Crixás do - TO   
Darcinópolis - TO 
 

Marianópolis do TO - TO 
Mateiros - TO 
Maurilândia do TO - TO 
Miracema do TO  
Miranorte - TO 
Monte Santo do TO  
Monte do Carmo - TO 
Muricilândia - TO 
Natividade - TO 
Nazaré do TO   
Nova Olinda - TO 
Nova Rosalândia - TO 
Novo Acordo - TO 
Novo Alegre - TO 
Novo Jardim - TO 
Oliveira de Fátima - TO 
Palmas - TO 
Palmeirante - TO 
Palmeiras do TO - TO 
Palmeirópolis - TO 
 

Santa Tereza do TO  - TO 
Santa Terezinha do TO   
Silvanópolis - TO 
Sucupira - TO 
São Bento do TO  - TO 
São Félix do TO  - TO 
São Miguel do TO  - TO 
São Salvador do TO - TO 
São Sebastião do TO - TO 
São Valério da Natividade- TO  
Sítio Novo do TO  - TO 
Taguatinga - TO 
Taipas do TO  - TO 
Talismã - TO 
Tocantinópolis - TO 
Tocantínia - TO 
Tupirama - TO 
Tupiratins - TO 
Wanderlândia - TO 
Xambioá - TO 

 

4.5.2. A Contratada deverá estar com o sistema implantado e em pleno funcionamento em 

todas as cidades constantes neste Edital no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 

data de assinatura do contrato, conforme cronograma definido pela Contratante, sob pena de 

rescisão contratual. 

4.5.3. O processo de implantação do Sistema pela Contratada compreende as seguintes 

atividades: 

a. Cadastramento dos veículos; 

b. Definição dos postos credenciados; 

c. Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos; 

d. Fornecimento à Contratante dos dados cadastrais dos postos credenciados; 

e. Treinamento dos condutores e gestores; 

f. Fornecimento dos cartões para os veículos. 

 

4.6. DO TREINAMENTO DOS GESTORES 

4.6.1. A Contratada deverá oferecer, sem ônus para a Contratante: 

a. Programa de capacitação de pessoal para todos os gestores envolvidos na utilização 

do Sistema; 

b. Operações de cadastramento, parametrização dos Cartões e limite de crédito; 

c. Detalhamento dos procedimentos para utilização do Software de Gestão e Emissão 

de Relatórios; 

mailto:licitação@senar-to.com.br
http://to.gov.br/tocantins/buriti-do-tocantins/861
http://to.gov.br/tocantins/cachoeirinha/862
http://to.gov.br/tocantins/campos-lindos/863
http://to.gov.br/tocantins/cariri-do-tocantins/864
http://to.gov.br/tocantins/carmolandia/865
http://to.gov.br/tocantins/carrasco-bonito/866
http://to.gov.br/tocantins/caseara/867
http://to.gov.br/tocantins/centenario/868
http://to.gov.br/tocantins/chapada-da-natividade/869
http://to.gov.br/tocantins/chapada-de-areia/870
http://to.gov.br/tocantins/colinas-do-tocantins/871
http://to.gov.br/tocantins/colmeia/872
http://to.gov.br/tocantins/combinado/873
http://to.gov.br/tocantins/conceicao-do-tocantins/874
http://to.gov.br/tocantins/couto-magalhaes/875
http://to.gov.br/tocantins/cristalandia/876
http://to.gov.br/tocantins/crixas-do-tocantins/877
http://to.gov.br/tocantins/darcinopolis/878
http://to.gov.br/tocantins/marianopolis-do-tocantins/906
http://to.gov.br/tocantins/mateiros/907
http://to.gov.br/tocantins/maurilandia-do-tocantins/908
http://to.gov.br/tocantins/miracema-do-tocantins/909
http://to.gov.br/tocantins/miranorte/910
http://to.gov.br/tocantins/monte-santo-do-tocantins/912
http://to.gov.br/tocantins/monte-do-carmo/911
http://to.gov.br/tocantins/muricilandia/913
http://to.gov.br/tocantins/natividade/914
http://to.gov.br/tocantins/nazare-do-tocantins/915
http://to.gov.br/tocantins/nova-olinda/916
http://to.gov.br/tocantins/nova-rosalandia/917
http://to.gov.br/tocantins/novo-acordo/918
http://to.gov.br/tocantins/novo-alegre/919
http://to.gov.br/tocantins/novo-jardim/920
http://to.gov.br/tocantins/oliveira-de-fatima/921
http://to.gov.br/tocantins/palmas/922
http://to.gov.br/tocantins/palmeirante/923
http://to.gov.br/tocantins/palmeiras-do-tocantins/924
http://to.gov.br/tocantins/palmeiropolis/925
http://to.gov.br/tocantins/santa-tereza-do-tocantins/952
http://to.gov.br/tocantins/santa-terezinha-do-tocantins/953
http://to.gov.br/tocantins/silvanopolis/960
http://to.gov.br/tocantins/sucupira/962
http://to.gov.br/tocantins/sao-bento-do-tocantins/954
http://to.gov.br/tocantins/sao-felix-do-tocantins/955
http://to.gov.br/tocantins/sao-miguel-do-tocantins/956
http://to.gov.br/tocantins/sao-salvador-do-tocantins/957
http://to.gov.br/tocantins/sao-sebastiao-do-tocantins/958
http://to.gov.br/tocantins/sao-valerio-da-natividade/959
http://to.gov.br/tocantins/sitio-novo-do-tocantins/961
http://to.gov.br/tocantins/taguatinga/963
http://to.gov.br/tocantins/taipas-do-tocantins/964
http://to.gov.br/tocantins/talisma/965
http://to.gov.br/tocantins/tocantinopolis/967
http://to.gov.br/tocantins/tocantinia/966
http://to.gov.br/tocantins/tupirama/968
http://to.gov.br/tocantins/tupiratins/969
http://to.gov.br/tocantins/wanderlandia/970
http://to.gov.br/tocantins/xambioa/971
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d. Informações relativas a eventuais falhas operacionais e providências necessárias 

para saná-las; 

e. Aplicação e operacionalização prática do Sistema. 

 

4.7. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONTRATADOS 

4.7.1. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões 

dos veículos e da ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a Contratada 

deverá disponibilizar procedimento contingencial, através de serviço de atendimento ao cliente, que 

consiste na obtenção, por telefone, por parte da rede credenciada, do número da autorização de 

abastecimento a ser transcrito para formulário específico da Contratada, visando garantir a 

manutenção das informações necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos e não 

comprometer a continuidade das atividades operacionais da Contratante. 

4.7.2. O fornecimento compreenderá ainda os seguintes níveis de atendimento: 

a. Atendimento 24 horas, 07 (sete) dias por semana – SAC; 

b. Atendimento Personalizado e Preferencial – Suporte. 

 

4.8. DA SEGURANÇA DO SISTEMA 

4.8.1. A Contratada deverá prover a segurança do sistema, devendo para tanto, ofertar no 

mínimo as seguintes funcionalidades: 

4.8.1.1. Uso do cartão, para qualquer operação, somente com a digitação de uma senha 

habilitada para o usuário; 

4.8.1.2. O bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser em tempo real, a partir da 

base operacional, mediante rotina/senha específica; 

4.8.1.3. Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal; 

4.8.1.4. O cancelamento/alteração dos limites do cartão somente poderá ser feito por pessoa 

credenciada na base operacional da Contratante no sistema via web; 

4.8.1.5. O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela 

base operacional, se constatado, será considerado falha e as despesas efetivadas serão pagas pela 

empresa contratada, sem prejuízo das ações cabíveis; 

4.8.1.6. Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter sua 

identificação validada através de senha, durante a execução de qualquer operação realizada na rede 

credenciada; 

4.8.1.7. Os cartões deverão ser protegidos até a entrega no endereço da contratante e o 

desbloqueio deverá ser efetuado pelo gestor autorizado pelo sistema. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será efetuado após apresentação do efeito de medição: 
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5.1.1. Apresentar um relatório analítico discriminando os abastecimentos realizados no 

período, por base operacional e respectivo centro de custo, contendo as seguintes informações: 

a. Identificação do posto (Nome e Endereço) 

b. Identificação do veículo (marca, tipo, prefixo e placa); 

c. Hodômetro do veículo no momento do abastecimento; 

d. Tipo de Combustível 

e. A data e hora da Transação 

f. Quantidade de litros; 

g. Média de Km/Litro 

h. Valor da operação 

 

5.2. A Contratante pagará à contratada os valores faturados pelos postos de combustíveis relativos 

aos produtos, respectivamente, acrescido da taxa de administração adjudicada. 

5.3. A Contratada deverá emitir uma nota fiscal mensalmente detalhando o valor total dos 

combustíveis fornecidos no período e uma fatura de serviços do respectivo valor dos serviços de 

gerenciamento. 

5.4. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal e/ou fatura, o documento 

será devolvido imediatamente para substituição ou emissão de “carta correção”. Esse intervalo de 

tempo não será considerado para efeito de prazo de pagamento. 

5.5. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de cheque nominal ou crédito 

na conta bancária da empresa fornecedora, em até 30 (trinta) dias corridos, após a faturação da 

passagem aérea, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo 

fiscal do contrato; 

5.6. A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, pelo valor 

efetivamente consumido pela Contratante, ficando claro que a Contratante não responde solidária 

ou subsidiariamente por esse pagamento. 

5.7. A taxa de administração será cobrada sobre o valor do combustível no respectivo Posto 

credenciado, onde será aplicado o percentual do acréscimo ofertado na proposta da licitante 

vencedora. 

5.8. A Contratada é obrigada a repassar para a Contratante, as reduções dos valores concedidos 

pelos postos, relativo aos produtos consumidos.  

5.9. No ato do pagamento a contratada deverá apresentar as certidões de regularidade fiscais 

atualizadas e sem qualquer restrição. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

 

6.1. O presente instrumento vigorará pelo prazo de xx (xx) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo haver prorrogação, a exclusivo critério do Contratante, mediante termo aditivo ao contrato 

inicial, em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 
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CLÁUSULA SETIMA– DO VALOR DO CONTRATO 

 

7.1. A Contratante pagará à Contratada os valores para cada tipo de combustível, para os serviços de 

manutenção dos veículos da frota do SENAR-AR/TO e pela administração e gerenciamento da 

respectiva frota através de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão 

magnético. 

7.2. O valor anual estimado para a execução dos serviços objeto deste contrato é de R$ xxxxxxxxxx 

(xxxx). 

7.3. O percentual da taxa de administração é de ...% (... por cento). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 

8.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a. Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, o 

Contratante fará o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas no instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a de suspensão do 

direito de licitar ou contratar com o SENAR-AR/TO por prazo não superior a 02 (dois) anos (art. 31 do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR); 

b. Por conveniência da Administração do SENAR-AR/TO, havendo consenso entre as 

partes, sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas até a data da rescisão; 

c. Judicialmente, nos termos da legislação. 

d. A rescisão do contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, 

até os limites dos prejuízos causados ao Contratante ou a Contratada. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS 

 

9.1. A execução do presente contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelo Regulamento de licitações e contratos do SENAR, aplicando-lhes, supletivamente, 

os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Todas as despesas necessárias à formalização deste contrato, bem como os tributos, tarifas e 

emolumentos deste, decorrentes ou de sua execução e todos os encargos de natureza trabalhista e 

previdenciária serão de exclusiva responsabilidade da Contratada, não havendo qualquer 

solidariedade por parte do Contratante. 
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CLÁÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  

 

11.1. As partes elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente instrumento e renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

11.2. Assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas abaixo indicadas, para que produzam seus efeitos legais e de direito. 

 

Palmas-TO, ____ de ________________ de 20xx. 

 

 

 

Pela Contratante:     _____________________________________________ 

Presidente do SENAR-AR/TO 

 

 

 

 

Pelo Contratado:    ______________________________________________ 

Representante Legal 

Empresa 

 

TESTEMUNHAS:                                                               

 

1)______________________ 

CPF: 

RG: 

 

 

2)______________________ 

CPF: 

RG: 
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