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Processo PRO-19410/2014 

Abertura: 19/10/2015 

Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040
Fones: (61) 3317-9891 
 
INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO CENTRAL 
74, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna pública 
Menor Taxa de Administração, de acordo com as disposiç
da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011 e Decreto 6.170 de 2008
 
Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Instrumento 
Convocatório deverão ser dirigidos, por escrito, à Comissão de Licitação até 
Edifício Roberto Simonsen, Quadra 
endereço eletrônico licitacoes@cni.org.br
 
1. DO OBJETO  
 
1.1. A presente Cotação Prévia de Preços
gestão de despesas na aquisição de combustível, etanol e gasolina, através de uma rede 
com a disponibilização de cartões magnéticos/eletrônicos, para abastecimento dos veículos a serviço do Instituto 
Euvaldo Lodi – Núcleo Central - IEL/NC
Exterior – MDIC, possa realizar as atividades relacionadas ao cumprimento das metas e etapas do Projeto 
necessitem de deslocamentos, conforme quantitativos, prazos, condições e especificações constantes neste 
instrumento e seus anexos.  
 
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar desta cotação prévia de preço somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades 
do objeto da mesma e que atendam as exigências desta COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS. 
 
2.2. Não será admitida a participação nesta Co
 

a) Consórcio de pessoas jurídicas.
b) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar.
c) Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 

deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados d
d) Simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico,

suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, cotistas ou diretores, sejam as mesma
outra que esteja participando desta 

e) Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, de qualquer 
forma, na elaboração deste Instrumento Convoca

a) Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei nº 
8.443/1992. 

 
2.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento exigido nesta COTAÇÃO 
PRÉVIA DE PREÇOS e que não tenha sido apresentado na reunião de abertura das propostas, devidamente 
incluso no envelope apropriado, exceto se for microempresa (Lei nº123/2006). 
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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 1/2015 
 

Tipo: Menor Taxa 

Horário: 15 horas 

Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 -

NÚCLEO CENTRAL – IEL/NC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.938.861/0001
, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna pública Cotação Prévia de Preço

, de acordo com as disposições gerais da Lei 8.666/93, e disposições específicas 
da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011 e Decreto 6.170 de 2008

Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Instrumento 
ocatório deverão ser dirigidos, por escrito, à Comissão de Licitação até as 18h d

fício Roberto Simonsen, Quadra 1, Bloco C, 2º andar, das 9h às 12h e das 14h às 18h ou por intermédio do 
licitacoes@cni.org.br. 

Prévia de Preços tem por objeto a contratação de empresa para prestação 
gestão de despesas na aquisição de combustível, etanol e gasolina, através de uma rede 
com a disponibilização de cartões magnéticos/eletrônicos, para abastecimento dos veículos a serviço do Instituto 

IEL/NC, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio 
MDIC, possa realizar as atividades relacionadas ao cumprimento das metas e etapas do Projeto 

conforme quantitativos, prazos, condições e especificações constantes neste 

PARA PARTICIPAÇÃO  

Poderão participar desta cotação prévia de preço somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades 
do objeto da mesma e que atendam as exigências desta COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS. 

admitida a participação nesta Cotação Prévia de Preços:  

Consórcio de pessoas jurídicas. 
Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar. 
Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 

ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados do IEL. 
Simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, sociedades coligadas, controladoras e 
suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, cotistas ou diretores, sejam as mesma
outra que esteja participando desta cotação e ainda seus cônjuges ou parentes em primeiro grau
Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, de qualquer 
forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e de seus Anexos. 
Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei nº 

Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento exigido nesta COTAÇÃO 
que não tenha sido apresentado na reunião de abertura das propostas, devidamente 

incluso no envelope apropriado, exceto se for microempresa (Lei nº123/2006).  
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- Brasília (DF)                

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.938.861/0001-
Cotação Prévia de Preço do tipo 

Lei 8.666/93, e disposições específicas 
da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011 e Decreto 6.170 de 2008. 

Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Instrumento 
o dia 14/10/2014, no SBN, 

º andar, das 9h às 12h e das 14h às 18h ou por intermédio do 

ontratação de empresa para prestação serviços de 
gestão de despesas na aquisição de combustível, etanol e gasolina, através de uma rede credenciada de postos, 
com a disponibilização de cartões magnéticos/eletrônicos, para abastecimento dos veículos a serviço do Instituto 

o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio 
MDIC, possa realizar as atividades relacionadas ao cumprimento das metas e etapas do Projeto que 

conforme quantitativos, prazos, condições e especificações constantes neste 

Poderão participar desta cotação prévia de preço somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades 
do objeto da mesma e que atendam as exigências desta COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS.  

 
Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 

 
sociedades coligadas, controladoras e 

suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, cotistas ou diretores, sejam as mesmas pessoas de 
e ainda seus cônjuges ou parentes em primeiro grau. 

Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, de qualquer 

Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei nº 

Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento exigido nesta COTAÇÃO 
que não tenha sido apresentado na reunião de abertura das propostas, devidamente 
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3. DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE 
 
3.1. Os interessados, no dia, hora e local designados no preâ
por este Instrumento Convocatório em 
empresa e número da Cotação Prévia de Preços

 
� Envelope Único – Proposta de Preços e Documentos de Habilitação

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 1
NOME DA EMPRESA: (Identifica
CNPJ DA EMPRESA: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
 

3.1.1. O envelope com todos os documentos poderá ser enviado ao seguinte endereço: Setor Bancário Norte 
SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040
remetidos pelo e-mail: licitacoes@cni.org.br
              
4. DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA
 
4.1. Somente poderão participar desta 
social expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da 
presente cotação. 
 
4.2. Para os fins de habilitação, todas 
na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues na mesma ordem em que eles se encontram aqui 
descritos e com a identificação pelo número de cada um dos itens.
 
4.2.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica da 
credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no envelope de habilitação
 
4.3. Os documentos apresentados em cópias simples deve
suas respectivas vias originais para serem conferidos pela Comissão Permanente de Licitação, exceto aqueles 
obtidos pela internet. 
 
4.3.1. Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no m
data da abertura do certame, caso não possuam prazo próprio de validade.
 
4.4. A CPL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das informações e dos documentos 
apresentados pelas empresas, inclusive qua
pesquisa nos sítios oficiais na internet.
 
4.5. Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste 
 

� HABILITAÇÃO JURÍDICA
 

4.6. Para fins de habilitação jurídica, a 
 
4.6.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
4.6.1.1. As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s) designada(s) em 
separado do ato constitutivo, deverão apresentar o ato de designação respectivo, devidamente averbado no 
Registro Público competente. 
 
4.6.2. Declaração de Menor: de que não possui em seu quadro de pessoal (empregados) menor, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º
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DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE  

, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a documentação exigida 
por este Instrumento Convocatório em 1 (um) envelope lacrado, opaco, identificado no lado externo pelo nome da 

Cotação Prévia de Preços, com os seguintes conteúdos: 

sta de Preços e Documentos de Habilitação 
DE PREÇOS Nº 1/2015 
: (Identificação) 

. O envelope com todos os documentos poderá ser enviado ao seguinte endereço: Setor Bancário Norte 
Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 -

licitacoes@cni.org.br. 

DA EMPRESA 

icipar desta cotação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País, cujo objeto 
social expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da 

Para os fins de habilitação, todas as empresas deverão apresentar os documentos relacionados neste tópico, 
na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues na mesma ordem em que eles se encontram aqui 
descritos e com a identificação pelo número de cada um dos itens. 

mentos relativos à habilitação jurídica da empresa que já tiverem sido apresentados por ocasião do 
credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no envelope de habilitação e proposta de preços

Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser autenticados em cartório ou acompanhados de 
suas respectivas vias originais para serem conferidos pela Comissão Permanente de Licitação, exceto aqueles 

Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 90 (noventa) dias anteriores à 
data da abertura do certame, caso não possuam prazo próprio de validade. 

A CPL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das informações e dos documentos 
, inclusive quanto à regularidade fiscal, que poderá ser comprovada mediante 

pesquisa nos sítios oficiais na internet. 

Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

jurídica, a empresa deverá apresentar: 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 
As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s) designada(s) em 

tivo, deverão apresentar o ato de designação respectivo, devidamente averbado no 

de que não possui em seu quadro de pessoal (empregados) menor, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF/88. 
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mbulo, apresentarão toda a documentação exigida 
) envelope lacrado, opaco, identificado no lado externo pelo nome da 

. O envelope com todos os documentos poderá ser enviado ao seguinte endereço: Setor Bancário Norte - 
- Brasília (DF) ou, ainda, 

pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País, cujo objeto 
social expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da 

s deverão apresentar os documentos relacionados neste tópico, 
na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues na mesma ordem em que eles se encontram aqui 

que já tiverem sido apresentados por ocasião do 
e proposta de preços. 

rão ser autenticados em cartório ou acompanhados de 
suas respectivas vias originais para serem conferidos pela Comissão Permanente de Licitação, exceto aqueles 

áximo 90 (noventa) dias anteriores à 

A CPL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das informações e dos documentos 
nto à regularidade fiscal, que poderá ser comprovada mediante 

Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste item. 

As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s) designada(s) em 
tivo, deverão apresentar o ato de designação respectivo, devidamente averbado no 

de que não possui em seu quadro de pessoal (empregados) menor, em 
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4.6.3. Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente:
habilitação no presente processo licitatório.

 
� QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 

4.7. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a 
 
4.7.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta cotação
fornecidos por pessoa jurídica, de d
da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado
informações que permitam a identificação correta do contratante e

 
a) Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão;
b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e
c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).

 
4.7.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação técnica apurada 
pela CPL, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva 
 

� QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
 
4.8. Para fins de habilitação econômico
 
4.8.1. Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com emissão não anterior a 90
 

� REGULARIDADE FISCAL
 
4.9. Para fins de regularidade fiscal, a 
 

4.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
 
4.9.2. Para atender as regras desta contratação a 
SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
 
4.9.3 Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede da empresa, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
 
4.9.3.1 Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria
Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administ
competências. (Portaria PGFN/RFB Nº 1.751, de 2 de outubro de 2014).
 
4.9.3.2 Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal, para 
empresas sediadas em Brasília (DF).
 
4.9.3.3 Certidão Negativa do ICMS e/ou ISS, se houver, com as Fazendas Estadual e Municipal, 
respectivamente, para as empresas sediadas em outras localidades.
 
4.9.4 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal.
 
4.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa.  
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Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente: de que inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para fins de habilitação da qualificação técnica, a empresa deverá apresentar: 

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, 
tidades e prazos com o objeto desta cotação, por meio da apresentação de 1 (um) ou mais atestados, 

fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já prestou ou presta satisfatoriamente serviço 
da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado. O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter 
informações que permitam a identificação correta do contratante e do prestador do serviço, tais como

Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão; 
Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e
Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).

lquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação técnica apurada 
pela CPL, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

habilitação econômico-financeira, a empresa deverá apresentar: 

alência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com emissão não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para abertura do certame.

REGULARIDADE FISCAL 

Para fins de regularidade fiscal, a empresa deverá apresentar: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

. Para atender as regras desta contratação a empresa deverá apresentar comprovação de regularidade n
mento Unificado de Fornecedores ou os documentos a seguir 

Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, se houver, relativo ao domicílio 
, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria
Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administ
competências. (Portaria PGFN/RFB Nº 1.751, de 2 de outubro de 2014). 

Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal, para 
empresas sediadas em Brasília (DF). 

tiva do ICMS e/ou ISS, se houver, com as Fazendas Estadual e Municipal, 
respectivamente, para as empresas sediadas em outras localidades. 

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal.

de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
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de que inexistem fatos impeditivos para sua 

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, 
por meio da apresentação de 1 (um) ou mais atestados, 

ireito público ou privado, de que já prestou ou presta satisfatoriamente serviço 
O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter 

do prestador do serviço, tais como: 

Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e 
Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 

lquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação técnica apurada 
pela CPL, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva empresa.  

alência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
do certame. 

omprovação de regularidade no 
a seguir mencionados: 

Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, se houver, relativo ao domicílio 

Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, no âmbito de suas 

Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal, para 

tiva do ICMS e/ou ISS, se houver, com as Fazendas Estadual e Municipal, 

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal. 

de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
5.1.  A Proposta de Preços deverá
emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas.
 
5.2. As empresas deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data da entrega das mesmas. 
 
5.3. A proposta deverá ser cotada 
obrigações da empresa, inclusive os tributários.
 
5.4. Na hipótese de discordância entre
prevalecerá sobre a numérica. 
 
5.5. Serão desclassificadas as empresa
 
6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Serão abertos os envelopes contendo a Proposta e os documentos de 
por todos os presentes, bem assim os 
 
6.2. As propostas serão avaliadas
habilitação. 
 
6.3. Proferida a decisão, o resultado constará em Ata, lavrada pela Comissão de Licitações e 
www.portaldaindustria.com.br, como também será comunicada a todos os participantes por e
documentos de avaliação e as propostas estarão disponíveis publicamente na sede do 
 
6.4. Caso nenhuma empresa consiga atender os critérios mínimos suficientes para adjudicação da proposta, a 
Comissão de Licitações estabelecerá outra data e comunicará aos participantes. 
 
6.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se far
público e presencial, no primeiro dia útil posterior a abertura das propostas, para a qual todas as empresas
convocadas.  
 
6.6. Serão desclassificadas as propostas contendo 
  
7. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
 
7.1. Das decisões da Comissão caberá, exclusivamente, Pedido de Reconsideração à própria Comissão, com a 
justificativa de suas razões, a ser apresentado de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma ses
em que vier a ser proferida. 

7.2. A Comissão analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo
suspender a sessão pública. 

7.3. Da decisão da Comissão relativa ao pedido de reconsideração não caberá 

8. DA ADJUDICAÇÃO  
 
8.1. Caberá ao vencedor a execução dos serviços objeto da presente cotação prévia de preço
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deverá observar o modelo constante no Anexo III, datada, impressa e assinada, sem 
as, rasuras ou entrelinhas. 

s deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data da entrega das mesmas.  

A proposta deverá ser cotada pelo percentual da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, incluindo todos os custos das 
, inclusive os tributários. 

Na hipótese de discordância entre o percentual da taxa apresentado, a cotação indicada por extenso 

Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste Item.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

contendo a Proposta e os documentos de habilitação, os quais serão rub
por todos os presentes, bem assim os documentos e Propostas recebidos via e-mail. 

As propostas serão avaliadas considerando a MENOR TAXA e examinada toda a documentação de 

Proferida a decisão, o resultado constará em Ata, lavrada pela Comissão de Licitações e 
, como também será comunicada a todos os participantes por e

documentos de avaliação e as propostas estarão disponíveis publicamente na sede do IEL

so nenhuma empresa consiga atender os critérios mínimos suficientes para adjudicação da proposta, a 
Comissão de Licitações estabelecerá outra data e comunicará aos participantes.  

No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente por sorteio em ato 
público e presencial, no primeiro dia útil posterior a abertura das propostas, para a qual todas as empresas

Serão desclassificadas as propostas contendo taxas incompatíveis com as taxas corre

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO  

Das decisões da Comissão caberá, exclusivamente, Pedido de Reconsideração à própria Comissão, com a 
justificativa de suas razões, a ser apresentado de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma ses

A Comissão analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo

Da decisão da Comissão relativa ao pedido de reconsideração não caberá mais nenhum questionamento

Caberá ao vencedor a execução dos serviços objeto da presente cotação prévia de preço
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datada, impressa e assinada, sem 

s deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

, incluindo todos os custos das 

apresentado, a cotação indicada por extenso 

s que não tenham atendido às condições estabelecidas neste Item. 

habilitação, os quais serão rubricados 

e examinada toda a documentação de 

Proferida a decisão, o resultado constará em Ata, lavrada pela Comissão de Licitações e disponível no site 
, como também será comunicada a todos os participantes por e-mail. Os 

IEL.  

so nenhuma empresa consiga atender os critérios mínimos suficientes para adjudicação da proposta, a 

á, obrigatoriamente por sorteio em ato 
público e presencial, no primeiro dia útil posterior a abertura das propostas, para a qual todas as empresas serão 

correntes no mercado. 

Das decisões da Comissão caberá, exclusivamente, Pedido de Reconsideração à própria Comissão, com a 
justificativa de suas razões, a ser apresentado de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública 

A Comissão analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, 

ais nenhum questionamento. 

Caberá ao vencedor a execução dos serviços objeto da presente cotação prévia de preços.  



 

H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Coleta de Preços

 

8.2. O julgamento das propostas e o resultado apurado pela Comissão Permanente de Cotação 
serão submetidos à autoridade competente
da cotação prévia de preço.  
 
9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
9.1. O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assin
 

9.1.1. A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este venha a 
ser renovado. 
 
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do 
Processo nº 52001.001903/2013-24, SICONV Nº 
Indústria e Comercio Exterior – MDIC
a seguir: 
 

� Unidade: 04.01.06.03
� Centro de Responsabilidade: 15.3.02.01.02.01.12

  
11. DAS PENALIDADES 
    
11.1. A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas nest
de Preços, para execução dos serviços, sujeitando
da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
  
12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
 
12.1. As obrigações entre as partes, Contratante
aqui transcritas estivessem. 
 
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
13.1. A participação nesta Cotação P
instrumento. 
 
13.2. Após a abertura das propostas, não serão aceitas solicitações de cancelamento, retificações de propostas 
ou itens e alterações na taxa ofertada
 
13.3. O IEL poderá transferir a data da abertura desta cotação prévia de preço, podendo também
interesse público e fato superveniente, ainda anulá
 
13.4. As obrigações entre as partes
estão descritos no Termo de Referência
  
14. FAZEM PARTE DESTA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS: 
 
Anexo I – Termo de Referência.  
Anexo II – Carta Credenciamento.
Anexo III – Modelo de Proposta. 
Anexo IV – Declaração de Menor 
Anexo V - Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente
Anexo VI - Minuta do Contrato. 
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O julgamento das propostas e o resultado apurado pela Comissão Permanente de Cotação 
autoridade competente para deliberação quanto a sua homologação e adjudicação do objeto 

NCIA DO CONTRATO  

O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura até 15 de janeiro de

. A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este venha a 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do 
24, SICONV Nº 793000/2013, celebrado entre o Ministério de Desenvolvimento, 

MDIC e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, sob os códigos orçamentárias identificados 

 
Unidade: 04.01.06.03 
ntro de Responsabilidade: 15.3.02.01.02.01.12 

A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas nest
, para execução dos serviços, sujeitando-se, no que couber, às penalidades constantes no 

da Lei 8.666/93 e suas alterações.  

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

As obrigações entre as partes, Contratante e Contratada, são as previstas na minuta do 

A participação nesta Cotação Prévia de Preços implica a aceitação integral e irretratável dos termos d

Após a abertura das propostas, não serão aceitas solicitações de cancelamento, retificações de propostas 
ações na taxa ofertada. 

poderá transferir a data da abertura desta cotação prévia de preço, podendo também
interesse público e fato superveniente, ainda anulá-la por ilegalidade.  

As obrigações entre as partes, forma de prestação dos serviços e demais condições inerentes aos serviços 
estão descritos no Termo de Referência e anexos. 

14. FAZEM PARTE DESTA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS:  

. 

 
Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente 
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O julgamento das propostas e o resultado apurado pela Comissão Permanente de Cotação Prévia de Preços 
para deliberação quanto a sua homologação e adjudicação do objeto 

ra até 15 de janeiro de 2016. 

. A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este venha a 

Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do Convênio 12/2013, 
Ministério de Desenvolvimento, 

orçamentárias identificados 

A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas nesta Cotação Prévia 
lidades constantes no art. 86 e 87 

na minuta do contrato como se 

implica a aceitação integral e irretratável dos termos deste 

Após a abertura das propostas, não serão aceitas solicitações de cancelamento, retificações de propostas 

poderá transferir a data da abertura desta cotação prévia de preço, podendo também revogá-la por 

, forma de prestação dos serviços e demais condições inerentes aos serviços 
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Brasília, 
 

Comissão Permanente de Licitação 
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Brasília, 30 de setembro de 2015. 
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1. OBJETO 
 
Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de despesas na aquisição de combustível, etanol 
e gasolina, através de uma rede credenciada de postos, com a disponibilização de cartões 
magnéticos/eletrônicos, para abastecimento dos veículos a serv
IEL/NC. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
A presente contratação visa Atender a necessidade de combustível para abastecer os veículos à serviço do 
Projeto de Capacitação e Desenvolvimento de Fornecedores no Setor de Autope
a âncora Bosch, sediada no Estado de São Paulo, executado por meio de parceria do IEL/NC com o Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
constantes neste Termo de Referência e seus anexos.
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 
3.1. Poderão participar do presente processo de aquisição as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
deste Termo de Referência que atenderem a todas as exigências constantes de
vedada a participação de consórcios.
 
3.2. Não poderão participar os interessados que se encontrarem em Recuperação Judicial, falência decretada, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, bem como empresas estrangeiras qu
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos 
com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública em geral.
 
3.3. A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento 
Convocatório. 
 
4. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 
4.1. A contratada deverá fornecer, diretamente ou por meio de postos credenciados, combustível para 
abastecimento da frota de veículos 
autorizado previamente pelo contratante, e entrega de relatórios gerenciais e comprovantes de abastecimento 
conforme especificado neste Termo de Referência;
 
4.3. Cada cartão, inicialmente, deverá possuir R$ 600,00 (seiscentos reais) disponíveis para abastecimento, cujo 
valor deverá ser renovado automaticamente a cada 30 (trinta) dias, mesmo que a fatura não tenha sido paga, mas 
que esteja dentro do prazo de vencimento, considerando q
 
4.4. O sistema de gestão adotado deverá permitir a informação individualizada com identificação dos gastos por 
cartão e posto de abastecimento com a possibilidade de emissão de relatórios via internet e/ou e
a transação de abastecimento deverá ser autorizada mediante senha confidencial com emissão do respectivo 
comprovante identificando o motorista.
 
5. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 
5.1. Os cartões deverão possuir uma numeração que permita a gestão por meio d
escritório do IEL em São Paulo, à Rua Surubim, 504 
lacrado com as respectivas senhas de utilização, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato, 
disponibilizando os créditos de acordo com os dados informados pela Contratante, no prazo de 3 (três) dias uteis, 
contados da data de solicitação formal.
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

tratação de empresa para prestação de serviços de gestão de despesas na aquisição de combustível, etanol 
e gasolina, através de uma rede credenciada de postos, com a disponibilização de cartões 
magnéticos/eletrônicos, para abastecimento dos veículos a serviço do Instituto Euvaldo Lodi 

tender a necessidade de combustível para abastecer os veículos à serviço do 
Projeto de Capacitação e Desenvolvimento de Fornecedores no Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, com 
a âncora Bosch, sediada no Estado de São Paulo, executado por meio de parceria do IEL/NC com o Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, conforme Chamada Pública 

neste Termo de Referência e seus anexos. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

. Poderão participar do presente processo de aquisição as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
deste Termo de Referência que atenderem a todas as exigências constantes deste Termo e seus anexos, sendo 
vedada a participação de consórcios. 

Não poderão participar os interessados que se encontrarem em Recuperação Judicial, falência decretada, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, bem como empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos 
com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública em geral. 

ame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento 

4. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A contratada deverá fornecer, diretamente ou por meio de postos credenciados, combustível para 
abastecimento da frota de veículos a serviço do IEL/NC, mediante utilização de cartões com valor disponível, 
autorizado previamente pelo contratante, e entrega de relatórios gerenciais e comprovantes de abastecimento 
conforme especificado neste Termo de Referência; 

lmente, deverá possuir R$ 600,00 (seiscentos reais) disponíveis para abastecimento, cujo 
valor deverá ser renovado automaticamente a cada 30 (trinta) dias, mesmo que a fatura não tenha sido paga, mas 
que esteja dentro do prazo de vencimento, considerando que o pagamento será mensal;

O sistema de gestão adotado deverá permitir a informação individualizada com identificação dos gastos por 
cartão e posto de abastecimento com a possibilidade de emissão de relatórios via internet e/ou e
ransação de abastecimento deverá ser autorizada mediante senha confidencial com emissão do respectivo 

comprovante identificando o motorista. 

5. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Os cartões deverão possuir uma numeração que permita a gestão por meio do sistema e serem entregues no 
escritório do IEL em São Paulo, à Rua Surubim, 504 – Cj. 72, Cidade Monções – São Paulo 
lacrado com as respectivas senhas de utilização, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato, 

izando os créditos de acordo com os dados informados pela Contratante, no prazo de 3 (três) dias uteis, 
contados da data de solicitação formal. 
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tratação de empresa para prestação de serviços de gestão de despesas na aquisição de combustível, etanol 
e gasolina, através de uma rede credenciada de postos, com a disponibilização de cartões 

iço do Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Central - 

tender a necessidade de combustível para abastecer os veículos à serviço do 
ças da Indústria Automotiva, com 

a âncora Bosch, sediada no Estado de São Paulo, executado por meio de parceria do IEL/NC com o Ministério de 
MDIC, conforme Chamada Pública 1/2013 e especificações 

. Poderão participar do presente processo de aquisição as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
ste Termo e seus anexos, sendo 

Não poderão participar os interessados que se encontrarem em Recuperação Judicial, falência decretada, 
e não funcionam no país, nem 

aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos 

ame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento 

A contratada deverá fornecer, diretamente ou por meio de postos credenciados, combustível para 
a serviço do IEL/NC, mediante utilização de cartões com valor disponível, 

autorizado previamente pelo contratante, e entrega de relatórios gerenciais e comprovantes de abastecimento 

lmente, deverá possuir R$ 600,00 (seiscentos reais) disponíveis para abastecimento, cujo 
valor deverá ser renovado automaticamente a cada 30 (trinta) dias, mesmo que a fatura não tenha sido paga, mas 

ue o pagamento será mensal; 

O sistema de gestão adotado deverá permitir a informação individualizada com identificação dos gastos por 
cartão e posto de abastecimento com a possibilidade de emissão de relatórios via internet e/ou e-mail, sendo que 
ransação de abastecimento deverá ser autorizada mediante senha confidencial com emissão do respectivo 

o sistema e serem entregues no 
São Paulo –SP, em envelope 

lacrado com as respectivas senhas de utilização, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato, 
izando os créditos de acordo com os dados informados pela Contratante, no prazo de 3 (três) dias uteis, 
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5.2. A contratada deverá disponibilizar postos conveniados nos principais municípios do Estado de São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
6.1. Cumprimento de todas as obrigações, salvo se a justificativa para o não atendimento for expressamente 
aceita pelo Contratante; 
 
6.2. Possuir sistema operante para re
transação manual, esta última como medida excepcional, com aceitação das transações pelos postos 
credenciados; 
 
6.3. Fornecer cartões que autorizem por meio eletrônico o abastecimento jun
mínimo, nos municípios indicados
etanol; 
 
6.4. Fornecer cartões, magnéticos ou com chip, sem custo adicional, acompanhado da respectiva senha de 
utilização nos quantitativos iniciais do item seguinte, bem como fornecer cartões extras, sem custo adicional, caso 
ocorra acréscimo da quantidade de veículos e/ou dos condutores autorizados;
 
6.5. Fornecer 5 (cinco) cartões habilitados para o 
senha individual, aqui denominado cartão 
 
6.6. Garantir a validade dos cartões de abastecimento e sua aceitabilidade em todos os postos credenciados nos 
municípios mencionados; 
 
6.7. Substituir os cartões defeituosos, danificados, extraviados, bloqueados/cancelados ou com validade expirada, 
sem custos para o contratante, sempre que for solicitado no prazo de 
 
6.8. A contratada deverá disponibilizar sistema para consulta de 
tempo real (on-line); 
 
6.9. Efetuar a recarga de valores disponíveis nos cartões
substituto, ou colaborador expressamente autorizado pela Administração, 
requerido pelo contratante, caso seja necessário além do limite já autorizado;
 
6.10. Os postos conveniados com a contratada deverão fornecer ao condutor do veículo uma via do comprovante 
da operação para aquisição de combustível, no ato 
do abastecimento, o saldo anterior, o valor do abastecimento, o saldo atual do cartão, a quilometragem, a placa 
do veículo abastecido e a identificação do condutor;
 
6.11. Deverão ser lançados no sistema de gestão dos cartões o valor da transação, litragem e quilometragem do 
veículo após cada abastecimento;
 
6.12. O sistema de gestão adotado deverá permitir a informação individualizada com identificação dos gastos por 
cartão e posto de abastecimento com a possibilidade de emissão de relatórios via internet e/ou e
a transação de abastecimento deverá ser autorizada mediante senha confidencial com emissão do respectivo 
comprovante identificando o motorista.
 
6.13. Os cartões deverão ser bloqueados/cancelados, 
contratante com fornecimento de número de protocolo/ocorrência ou comprovante de bloqueio, 
expressa de responsabilização ao IEL/NC pelo pagamento de transações efetuada
bloqueio, que serão consideradas não autorizadas pela contratante
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. A contratada deverá disponibilizar postos conveniados nos principais municípios do Estado de São Paulo, 
raná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cumprimento de todas as obrigações, salvo se a justificativa para o não atendimento for expressamente 

Possuir sistema operante para realização das transações nos postos ou autorização para realização de 
transação manual, esta última como medida excepcional, com aceitação das transações pelos postos 

Fornecer cartões que autorizem por meio eletrônico o abastecimento junto aos postos credenciados, no 
mínimo, nos municípios indicados, com a disponibilização dos seguintes combustíveis: 

Fornecer cartões, magnéticos ou com chip, sem custo adicional, acompanhado da respectiva senha de 
nos quantitativos iniciais do item seguinte, bem como fornecer cartões extras, sem custo adicional, caso 

ocorra acréscimo da quantidade de veículos e/ou dos condutores autorizados; 

cartões habilitados para o abastecimento de qualquer veículo 
senha individual, aqui denominado cartão GENÉRICO; 

Garantir a validade dos cartões de abastecimento e sua aceitabilidade em todos os postos credenciados nos 

tuosos, danificados, extraviados, bloqueados/cancelados ou com validade expirada, 
sem custos para o contratante, sempre que for solicitado no prazo de 10 (dez) dias corridos da solicitação

A contratada deverá disponibilizar sistema para consulta de valores disponíveis nos cartões em 

recarga de valores disponíveis nos cartões, sempre que solicitada pelo fiscal do contrato, seu 
substituto, ou colaborador expressamente autorizado pela Administração, em tempo real (
requerido pelo contratante, caso seja necessário além do limite já autorizado; 

Os postos conveniados com a contratada deverão fornecer ao condutor do veículo uma via do comprovante 
da operação para aquisição de combustível, no ato do abastecimento que conste, no mínimo, a data e o horário 
do abastecimento, o saldo anterior, o valor do abastecimento, o saldo atual do cartão, a quilometragem, a placa 
do veículo abastecido e a identificação do condutor; 

istema de gestão dos cartões o valor da transação, litragem e quilometragem do 
veículo após cada abastecimento; 

O sistema de gestão adotado deverá permitir a informação individualizada com identificação dos gastos por 
com a possibilidade de emissão de relatórios via internet e/ou e

a transação de abastecimento deverá ser autorizada mediante senha confidencial com emissão do respectivo 
comprovante identificando o motorista. 

bloqueados/cancelados, imediatamente (on-line), sempre que solicitado pelo 
contratante com fornecimento de número de protocolo/ocorrência ou comprovante de bloqueio, 
expressa de responsabilização ao IEL/NC pelo pagamento de transações efetuada
bloqueio, que serão consideradas não autorizadas pela contratante; 
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. A contratada deverá disponibilizar postos conveniados nos principais municípios do Estado de São Paulo, 

Cumprimento de todas as obrigações, salvo se a justificativa para o não atendimento for expressamente 

alização das transações nos postos ou autorização para realização de 
transação manual, esta última como medida excepcional, com aceitação das transações pelos postos 

to aos postos credenciados, no 
com a disponibilização dos seguintes combustíveis: gasolina comum e 

Fornecer cartões, magnéticos ou com chip, sem custo adicional, acompanhado da respectiva senha de 
nos quantitativos iniciais do item seguinte, bem como fornecer cartões extras, sem custo adicional, caso 

er veículo a serviço do IEL/NC, com 

Garantir a validade dos cartões de abastecimento e sua aceitabilidade em todos os postos credenciados nos 

tuosos, danificados, extraviados, bloqueados/cancelados ou com validade expirada, 
10 (dez) dias corridos da solicitação; 

valores disponíveis nos cartões em 

, sempre que solicitada pelo fiscal do contrato, seu 
em tempo real (on-line), no valor 

Os postos conveniados com a contratada deverão fornecer ao condutor do veículo uma via do comprovante 
do abastecimento que conste, no mínimo, a data e o horário 

do abastecimento, o saldo anterior, o valor do abastecimento, o saldo atual do cartão, a quilometragem, a placa 

istema de gestão dos cartões o valor da transação, litragem e quilometragem do 

O sistema de gestão adotado deverá permitir a informação individualizada com identificação dos gastos por 
com a possibilidade de emissão de relatórios via internet e/ou e-mail, sendo que 

a transação de abastecimento deverá ser autorizada mediante senha confidencial com emissão do respectivo 

, sempre que solicitado pelo 
contratante com fornecimento de número de protocolo/ocorrência ou comprovante de bloqueio, com renúncia 
expressa de responsabilização ao IEL/NC pelo pagamento de transações efetuadas após o pedido de 
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6.14. Garantir que os preços dos combustíveis cobrados pela rede credenciada, para todas as transações, serão 
aqueles para pagamento à vista constantes da bomba, na data
 
6.15. A empresa contratada deverá providenciar forma de fornecimento de combustível manual, como medida 
excepcional, no caso de postos que não tenham equipamentos para operar com os cartões por meio eletrônico, 
pane na rede elétrica do posto e/ou defeito na máquina/cartão do veículo, preservada, as informações previstas 
para o cartão magnético, oferecendo ao IEL/NC as mesmas informações disponibilizadas no abastecimento 
eletrônico, de forma a não prejudicar as atividades da contratante c
transações realizadas por meio eletrônico com uso dos cartões;
 
6.16. A senha dos usuários, por ser confidencial, deverá ser informada diretamente aos gestores do contrato em 
envelopes individuais lacrados que po
pela entrega dos envelopes aos condutores;
 
6.17. As senhas dos cartões dos veículos deverão ser entregues em envelope lacrado ao fiscal do contrato, ou 
ainda informadas diretamente e, neste caso, exclusivamente ao fiscal do contrato ou seu substituto, exceto por 
fax; 
 
6.18. A empresa contratada deverá 
para cada cartão, não permitindo abastecimentos além do limite a
descumprimento deste item uma transação não autorizada da qual o IEL/NC exime
responsabilidade; 
 
6.19.1. O IEL/NC, atendendo às necessidades de serviço, poderá solicitar o remanejamento dos valores pré
determinados e não utilizados para outros cartões;
 
6.20. Adotar medidas de segurança que evitem fraudes 
quanto ao acesso de terceiros não autorizados a dados neles gravados e clonagem de cartões; nas senhas 
registradas no sistema para que não sejam do conhecimento de terceiros por atos de quem esteja a serviço da 
contratada e demais julgadas relevantes para o sigilo e segurança das transações;
 
6.21. Ressarcir o IEL/NC das importâncias decorrentes de fraudes ou 
decorrentes de ilícitos praticados por quem esteja a serviço da contratada ou dos postos conveniados com relação 
ao objeto deste termo; 
 
6.22. Orientar os postos conveniados quanto aos critérios acordados no contrato,
cartões e normas de sigilo e segurança;
 
6.23. Fornecer lista dos postos conveniados com nome, endereço e telefone;
 
6.24. Informar CNPJ dos postos onde houver abastecimento e/ou intermediar o fornecimento dos comprovantes 
de recolhimento de tributos referente ao abastecimento pelos postos como condição para liquidação da despesa, 
caso seja solicitado. 
 
6.25. Permitir acesso aos documentos e registros contábeis na forma do art. 56, da Portaria Interministerial nº 
507/2011.  

 
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
7.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das 
normas do Contrato a ser assinado;
 
7.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas a
exigências do Contrato, podendo rejeitar no todo ou em parte os serviços executados em desacordo;
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. Garantir que os preços dos combustíveis cobrados pela rede credenciada, para todas as transações, serão 
aqueles para pagamento à vista constantes da bomba, na data do abastecimento; 

A empresa contratada deverá providenciar forma de fornecimento de combustível manual, como medida 
, no caso de postos que não tenham equipamentos para operar com os cartões por meio eletrônico, 

posto e/ou defeito na máquina/cartão do veículo, preservada, as informações previstas 
para o cartão magnético, oferecendo ao IEL/NC as mesmas informações disponibilizadas no abastecimento 
eletrônico, de forma a não prejudicar as atividades da contratante com, pelo menos, 90% (noventa por cento) das 
transações realizadas por meio eletrônico com uso dos cartões; 

. A senha dos usuários, por ser confidencial, deverá ser informada diretamente aos gestores do contrato em 
envelopes individuais lacrados que poderão ser entregues ao fiscal do contrato que, neste caso, será responsável 
pela entrega dos envelopes aos condutores;  

. As senhas dos cartões dos veículos deverão ser entregues em envelope lacrado ao fiscal do contrato, ou 
te e, neste caso, exclusivamente ao fiscal do contrato ou seu substituto, exceto por 

. A empresa contratada deverá observar os limites de abastecimento determinados pela contratante 
, não permitindo abastecimentos além do limite autorizado, sendo considerado o 

descumprimento deste item uma transação não autorizada da qual o IEL/NC exime

. O IEL/NC, atendendo às necessidades de serviço, poderá solicitar o remanejamento dos valores pré
rminados e não utilizados para outros cartões; 

6.20. Adotar medidas de segurança que evitem fraudes no sistema de gestão; nos cartões, especialmente 
quanto ao acesso de terceiros não autorizados a dados neles gravados e clonagem de cartões; nas senhas 

istradas no sistema para que não sejam do conhecimento de terceiros por atos de quem esteja a serviço da 
contratada e demais julgadas relevantes para o sigilo e segurança das transações; 

Ressarcir o IEL/NC das importâncias decorrentes de fraudes ou quaisquer prejuízos causados ao IEL/NC 
decorrentes de ilícitos praticados por quem esteja a serviço da contratada ou dos postos conveniados com relação 

. Orientar os postos conveniados quanto aos critérios acordados no contrato, condições de utilização dos 
cartões e normas de sigilo e segurança; 

Fornecer lista dos postos conveniados com nome, endereço e telefone; 

Informar CNPJ dos postos onde houver abastecimento e/ou intermediar o fornecimento dos comprovantes 
ecolhimento de tributos referente ao abastecimento pelos postos como condição para liquidação da despesa, 

Permitir acesso aos documentos e registros contábeis na forma do art. 56, da Portaria Interministerial nº 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das 
normas do Contrato a ser assinado; 

. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas a
exigências do Contrato, podendo rejeitar no todo ou em parte os serviços executados em desacordo;
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. Garantir que os preços dos combustíveis cobrados pela rede credenciada, para todas as transações, serão 

A empresa contratada deverá providenciar forma de fornecimento de combustível manual, como medida 
, no caso de postos que não tenham equipamentos para operar com os cartões por meio eletrônico, 

posto e/ou defeito na máquina/cartão do veículo, preservada, as informações previstas 
para o cartão magnético, oferecendo ao IEL/NC as mesmas informações disponibilizadas no abastecimento 

om, pelo menos, 90% (noventa por cento) das 

. A senha dos usuários, por ser confidencial, deverá ser informada diretamente aos gestores do contrato em 
derão ser entregues ao fiscal do contrato que, neste caso, será responsável 

. As senhas dos cartões dos veículos deverão ser entregues em envelope lacrado ao fiscal do contrato, ou 
te e, neste caso, exclusivamente ao fiscal do contrato ou seu substituto, exceto por 

observar os limites de abastecimento determinados pela contratante 
utorizado, sendo considerado o 

descumprimento deste item uma transação não autorizada da qual o IEL/NC exime-se inteiramente da 

. O IEL/NC, atendendo às necessidades de serviço, poderá solicitar o remanejamento dos valores pré-

no sistema de gestão; nos cartões, especialmente 
quanto ao acesso de terceiros não autorizados a dados neles gravados e clonagem de cartões; nas senhas 

istradas no sistema para que não sejam do conhecimento de terceiros por atos de quem esteja a serviço da 

quaisquer prejuízos causados ao IEL/NC 
decorrentes de ilícitos praticados por quem esteja a serviço da contratada ou dos postos conveniados com relação 

condições de utilização dos 

Informar CNPJ dos postos onde houver abastecimento e/ou intermediar o fornecimento dos comprovantes 
ecolhimento de tributos referente ao abastecimento pelos postos como condição para liquidação da despesa, 

Permitir acesso aos documentos e registros contábeis na forma do art. 56, da Portaria Interministerial nº 

. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das 

. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e 
exigências do Contrato, podendo rejeitar no todo ou em parte os serviços executados em desacordo; 
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7.3. Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de execução dos 
serviços ou fornecimento dos combustíveis, fixando prazo para sua correção;
 
7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto deste certame;
 
7.5. Fornecer à contratada todos os dados cadastrais dos consultores para confecção dos cartões;
 
7.6. Comunicar à contratada qualquer acréscimo, substituição ou retirada de condutores do sistema, no prazo 
máximo de 10 (dias); 
 
8. DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA
 
8.1. A empresa contratada será remunerada 
percentual incidirá sobre o valor dos serviços efetivamente prestados, não podendo ser cobrado valor por emissão 
de cartão, valor mínimo de transação ou qualquer taxa de manutenção por cartão ativo. Por esse regime, a 
contratada cobrará uma taxa padronizada
prestação dos serviços. 
 
8.2. O percentual da Taxa de Administração 
 
8.3. O valor a ser pago pelo contratante pelos serviços 
bomba dos postos da rede conveniada, acrescido do valor correspondente à 
 
8.4. Para o pagamento da remuneração, a empresa contratada deverá enviar nota fiscal/fatura, documentos 
comprobatórios de sua regularidade fiscal e relatório contendo as informações referentes a todas as transações 
realizadas no período, conforme disposto nos subitens a seguir:
 
8.4.1. A nota fiscal/fatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos:
 
8.4.2. relação dos serviços prestados;
 
8.4.3. comprovantes de abastecimento, com valor real cobrado pelo combustível no posto da rede credenciada; 
 
8.4.4. informações detalhadas discriminando o valor referente à taxa de administração; 
 
8.4.5. quando for o caso, informações de transações canceladas. 
 
8.4.6.Documentos comprobatórios de regularidade fiscal:
 
a) CND – Certidão Negativa de Débito 
b) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS 
c) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União expedida pela Receita 
Federal do Brasil. 
 
8.5. O pagamento dos serviços será efetuado no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos 
serviços, mediante depósito em conta bancária. Para tanto caberá à contratada apresentar a nota fiscal / fatura e 
documentação informada no item acima até o dia 5 do mesmo mês. 
 
9. FONTES DE RECURSOS 

 
9.1. Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do Co
Processo nº 52001.001903/2013-24, SICONV Nº 793000/2013, celebrado entre o Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comercio Exterior – MDIC e o Instituto Euvaldo Lodi 
a seguir: 
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. Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de execução dos 
s combustíveis, fixando prazo para sua correção; 

. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto deste certame;

. Fornecer à contratada todos os dados cadastrais dos consultores para confecção dos cartões;

unicar à contratada qualquer acréscimo, substituição ou retirada de condutores do sistema, no prazo 

8. DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA 

. A empresa contratada será remunerada EXCLUSIVAMENTE pelo regime de Taxa de Administração
ercentual incidirá sobre o valor dos serviços efetivamente prestados, não podendo ser cobrado valor por emissão 
de cartão, valor mínimo de transação ou qualquer taxa de manutenção por cartão ativo. Por esse regime, a 
contratada cobrará uma taxa padronizada por transação realizada, que será a única remuneração devida pela 

Taxa de Administração será aquele ofertado na proposta de preço vencedora do certame.

O valor a ser pago pelo contratante pelos serviços será o valor do combustível efetivamente previsto na 
bomba dos postos da rede conveniada, acrescido do valor correspondente à Taxa de Administração.

Para o pagamento da remuneração, a empresa contratada deverá enviar nota fiscal/fatura, documentos 
mprobatórios de sua regularidade fiscal e relatório contendo as informações referentes a todas as transações 

realizadas no período, conforme disposto nos subitens a seguir: 

. A nota fiscal/fatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos: 

relação dos serviços prestados; 

. comprovantes de abastecimento, com valor real cobrado pelo combustível no posto da rede credenciada; 

. informações detalhadas discriminando o valor referente à taxa de administração;  

o, informações de transações canceladas.  

.Documentos comprobatórios de regularidade fiscal: 

Certidão Negativa de Débito – expedida pelo INSS; 
Certificado de Regularidade do FGTS – emitido pela Caixa Econômica Federal; e
o Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União expedida pela Receita 

O pagamento dos serviços será efetuado no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos 
conta bancária. Para tanto caberá à contratada apresentar a nota fiscal / fatura e 

documentação informada no item acima até o dia 5 do mesmo mês.  

Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do Co
24, SICONV Nº 793000/2013, celebrado entre o Ministério de Desenvolvimento, 

MDIC e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, sob os códigos orçamentárias identificados 
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. Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de execução dos 

. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto deste certame; 

. Fornecer à contratada todos os dados cadastrais dos consultores para confecção dos cartões; 

unicar à contratada qualquer acréscimo, substituição ou retirada de condutores do sistema, no prazo 

Taxa de Administração, cujo 
ercentual incidirá sobre o valor dos serviços efetivamente prestados, não podendo ser cobrado valor por emissão 
de cartão, valor mínimo de transação ou qualquer taxa de manutenção por cartão ativo. Por esse regime, a 

por transação realizada, que será a única remuneração devida pela 

será aquele ofertado na proposta de preço vencedora do certame. 

será o valor do combustível efetivamente previsto na 
Taxa de Administração. 

Para o pagamento da remuneração, a empresa contratada deverá enviar nota fiscal/fatura, documentos 
mprobatórios de sua regularidade fiscal e relatório contendo as informações referentes a todas as transações 

. comprovantes de abastecimento, com valor real cobrado pelo combustível no posto da rede credenciada;  

 

emitido pela Caixa Econômica Federal; e 
o Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União expedida pela Receita 

O pagamento dos serviços será efetuado no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos 
conta bancária. Para tanto caberá à contratada apresentar a nota fiscal / fatura e 

Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do Convênio 12/2013, 
24, SICONV Nº 793000/2013, celebrado entre o Ministério de Desenvolvimento, 

IEL, sob os códigos orçamentárias identificados 
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� Unidade: 
� Centro de Responsabilidade: 15.3.02.01.02.01.12

 
9.2. O valor estimado para esta contratação é de R$ 23.585,00 (Vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco 
reais), considerando uma média de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) o litro do co
etanol), numa previsão de consumo por volta de 7.370 (sete mil, trezentos e setenta) litros para a execução do 
projeto, acrescido da taxa de adiminstração, estimada em 5%, Totalizando R$ 24
 

9.2.1. Estima-se, para o período de 
podendo este ser prorrogado de forma a concluir o atendimento do contrato total no valor de R$ 23.585,00 (Vinte 
e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), que será acrescido da Tax
definido na licitação. 
 
10. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
 
10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Gerência de Projetos Empresariais do IEL/NC, 
a quem compete a gestão do presente
 
11. DA VIGÊNCIA 
 
11.1. O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assina
 

11.1.1. A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este venha 
a ser renovado. 
 
12. DA SELEÇÃO DA PROPOSTA
 
12.1. O julgamento obedecerá ao critério de menor taxa de administração.
 
12.2. Só serão aceitas propostas com a 
 
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
13.1. A contratada será responsável por todas a
contratação. 
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Unidade: 04.01.06.03 
Centro de Responsabilidade: 15.3.02.01.02.01.12 

O valor estimado para esta contratação é de R$ 23.585,00 (Vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco 
reais), considerando uma média de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) o litro do co
etanol), numa previsão de consumo por volta de 7.370 (sete mil, trezentos e setenta) litros para a execução do 
projeto, acrescido da taxa de adiminstração, estimada em 5%, Totalizando R$ 24.764,25.

se, para o período de vigência atual do convênio, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
podendo este ser prorrogado de forma a concluir o atendimento do contrato total no valor de R$ 23.585,00 (Vinte 
e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), que será acrescido da Taxa de Administração, com percentual a ser 

10. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Gerência de Projetos Empresariais do IEL/NC, 
a quem compete a gestão do presente contrato. 

O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura até 15 de janeiro de 2016.

A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este venha 

12. DA SELEÇÃO DA PROPOSTA 

. O julgamento obedecerá ao critério de menor taxa de administração. 

. Só serão aceitas propostas com a Taxa de Administração MAIOR QUE ZERO. 

A contratada será responsável por todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta 
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O valor estimado para esta contratação é de R$ 23.585,00 (Vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco 
reais), considerando uma média de R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) o litro do combustível (gasolina ou 
etanol), numa previsão de consumo por volta de 7.370 (sete mil, trezentos e setenta) litros para a execução do 

25. 

vigência atual do convênio, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
podendo este ser prorrogado de forma a concluir o atendimento do contrato total no valor de R$ 23.585,00 (Vinte 

a de Administração, com percentual a ser 

A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Gerência de Projetos Empresariais do IEL/NC, 

ra até 15 de janeiro de 2016. 

A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este venha 

s despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta 
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ANEXO II

(PREFERENCIALMENTE EM 
 
Local e data 
 
À 
Comissão Permanente, 
 
REF. COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 
 
Pela presente fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº __________, identidade nº 
___________, expedida por _____________, junto 
social)______, inscrita no CNPJ sob o nº _______________ na licit
poderes para rubricar propostas das demais 
impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 
acordar, transigir, dar lances, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da 
outorgante no procedimento licitatório em referência.
 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) represe
 
  
Prezados, 
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora do envelope relacionado no Instrumento Convocatório, 
juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a 
legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado a credencial.
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples da cédula de identidade do 
representante designado. 
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ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 
PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

REF. COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 1/2015  

fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº __________, identidade nº 
___________, expedida por _____________, junto ao IEL/NC - para representar esta Empresa (razão 
social)______, inscrita no CNPJ sob o nº _______________ na licitação acima referida, a quem se outorga os 
poderes para rubricar propostas das demais participantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e 
impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 
acordar, transigir, dar lances, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da 
outorgante no procedimento licitatório em referência. 

______________________________ 
EMPRESA 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is)

A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora do envelope relacionado no Instrumento Convocatório, 
juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a 

de poderes da pessoa que tiver assinado a credencial. 
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples da cédula de identidade do 
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EMPRESA) 

fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº __________, identidade nº 
para representar esta Empresa (razão 

ação acima referida, a quem se outorga os 
, assinar atas e documentos, interpor recursos e 

impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 
acordar, transigir, dar lances, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da 

ntante(s) legal (is) 

A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora do envelope relacionado no Instrumento Convocatório, 
juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a 

Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples da cédula de identidade do 
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 (Preferencialmente em papel timbrado ou
   

1) Pela presente, a empresa ............. (razão social da proponente)......................., inscrita no CNPJ sob o n.º 
............................., estabelecida no(a) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,endereço completo
todas as especificações e condições constantes do termo de referência e seus Anexos,
seu representante legal ao final assinado, propor o seguinte percentual de 
prestação dos serviços ora licitados
 

Prestação de serviços de gestão de despesas na aquisição de combustível, 
etanol e gasolina, através de uma rede credenciada de postos,
disponibilização de cartões magnéticos/eletrônicos, para abastecimento dos 
veículos a serviço do Instituto Euvaldo Lodi 

(................................................... informar o percentual da taxa por 

Obs.: Taxa máxima admitida 5% (cinco por cento).
 
2) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
 
3)  No percentual da taxa acima ofertado já estão compu
serviços objeto da licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além 
de seguros, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos qu
indiretamente nesta contratação, bem como e aqueles referentes a eventuais customizações e/ou integração do 
sistema da licitante ao sistema utilizado pela Entidade licitadora, nos termos e condições previstas no termo de 
referência e seus Anexos. 
 
4) Declaramos para todos os fins que concordamos integralmente com as condições estabelecidas no termo de 
referência e seus Anexos. 
 
5) Declaramos que iniciaremos a prestação dos serviços em até 
assinatura do contrato. 
 
6) Forma de Pagamento: de acordo com o definido 
 
7) Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: _________________________________________________________;

b) CNPJ (MF) nº: ______________________________________

c) Inscrição Estadual nº: ___________________________________________________;

d) Endereço: ____________________________________________________________;

e) Fone: _____________________ Fax: ______________________________________;

f) CEP: __________________________; e

g) Cidade: ________________________ Estado: _______________________________;

h)Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato:_________________;

i) Qualificação (Cargo, RG, CPF):____________________________________________;
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ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS 

 
(Preferencialmente em papel timbrado ou carimbo) 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS N° 1/2015 
 

1) Pela presente, a empresa ............. (razão social da proponente)......................., inscrita no CNPJ sob o n.º 
............................., estabelecida no(a) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,endereço completo................................, ciente e 
todas as especificações e condições constantes do termo de referência e seus Anexos,
seu representante legal ao final assinado, propor o seguinte percentual de TAXA DE ADMINIST
prestação dos serviços ora licitados, sendo o VALOR DO COMBUSTÍVEL FIXO: 

SERVIÇOS 

Prestação de serviços de gestão de despesas na aquisição de combustível, 
etanol e gasolina, através de uma rede credenciada de postos, com a 
disponibilização de cartões magnéticos/eletrônicos, para abastecimento dos 
veículos a serviço do Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Central - IEL/NC. 

(................................................... informar o percentual da taxa por 
extenso.......................................................) 

Obs.: Taxa máxima admitida 5% (cinco por cento). 

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

No percentual da taxa acima ofertado já estão computados todos os custos decorrentes da prestação dos 
serviços objeto da licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além 
de seguros, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos qu
indiretamente nesta contratação, bem como e aqueles referentes a eventuais customizações e/ou integração do 
sistema da licitante ao sistema utilizado pela Entidade licitadora, nos termos e condições previstas no termo de 

Declaramos para todos os fins que concordamos integralmente com as condições estabelecidas no termo de 

5) Declaramos que iniciaremos a prestação dos serviços em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 

de acordo com o definido no Termo de Referência. 

7) Os dados da nossa empresa são: 
a) Razão Social: _________________________________________________________;

b) CNPJ (MF) nº: _________________________________________________________;

c) Inscrição Estadual nº: ___________________________________________________;

d) Endereço: ____________________________________________________________;

e) Fone: _____________________ Fax: ______________________________________;

P: __________________________; e-mail: ________________________________

g) Cidade: ________________________ Estado: _______________________________;

h)Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato:_________________;

o, RG, CPF):____________________________________________;
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1) Pela presente, a empresa ............. (razão social da proponente)......................., inscrita no CNPJ sob o n.º 
................................, ciente e de acordo com 

todas as especificações e condições constantes do termo de referência e seus Anexos, vem, por intermédio do 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO para a 

(%)TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

.........% 

(................................................... informar o percentual da taxa por 

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

tados todos os custos decorrentes da prestação dos 
serviços objeto da licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além 
de seguros, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam direta ou 
indiretamente nesta contratação, bem como e aqueles referentes a eventuais customizações e/ou integração do 
sistema da licitante ao sistema utilizado pela Entidade licitadora, nos termos e condições previstas no termo de 

Declaramos para todos os fins que concordamos integralmente com as condições estabelecidas no termo de 

) dias úteis contados a partir da 

a) Razão Social: _________________________________________________________; 

___________________; 

c) Inscrição Estadual nº: ___________________________________________________; 

d) Endereço: ____________________________________________________________; 

e) Fone: _____________________ Fax: ______________________________________; 

mail: ________________________________ 

g) Cidade: ________________________ Estado: _______________________________; 

h)Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato:_________________; 

o, RG, CPF):____________________________________________; 
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h)Banco:________Conta Corrente:_________________Agência:___________________.
 

________________________________________________________
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h)Banco:________Conta Corrente:_________________Agência:___________________.

Local e data 
________________________________________________________

Assinatura do Representante Legal 
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h)Banco:________Conta Corrente:_________________Agência:___________________. 

________________________________________________________ 
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PREFERENCIALMENTE EM 

(NOME DA LICITANTE)_
CNPJ nº ____________, sediada (endereço completo) _
possui em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de 14 (catorze) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, (Lei nº 9.854/99 e 
Decreto nº 3.722/2001). 

Observações: Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante; se a licitante 
possuir  menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MENOR 
PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

 
DECLARAÇÃO 

 
DA LICITANTE)_____________________________________________________

___, sediada (endereço completo) _______________declara, sob as penas da lei, 
possui em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de 14 (catorze) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, (Lei nº 9.854/99 e 

Local e data 

__________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
Observações: Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante; se a licitante 
possuir  menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

________________________________________________________,  
declara, sob as penas da lei, que não 

possui em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de 14 (catorze) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, (Lei nº 9.854/99 e 

Observações: Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante; se a licitante 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTE

 

À 

Comissão Permanente de Licitação

Ref. Cotação Prévia nº 1/2015 

(Razão Social)...................................................., CNPJ..................................
completo) ................................., declara, sob as penas da lei, que 
para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade

(a)nome, número da identidade e CPF do declarante 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTE

Comissão Permanente de Licitação 

 

DECLARAÇÃO (Modelo) 

(Razão Social)...................................................., CNPJ...................................................., sediada .........(endereço 
completo) ................................., declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade declarar ocorrências posteriores.

(a)nome, número da identidade e CPF do declarante  
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTE 

.................., sediada .........(endereço 
inexistem fatos impeditivos 

declarar ocorrências posteriores. 
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CONTRATANTE: 
 
� INSTITUTO EUVALDO LODI 

01, Bloco B, número 14, Edifício CNC, 9º andar, Brasília/ DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
33.938.861/0001-74, neste ato
nº xxxx, SSP/XX. 

 
CONTRATADA: 
 
� XXXXXXXXXXX – Nome de fantasia,

XXXXXXXXX, nº XXXXXXXXX, Conjunto XXXXXXX, Bairro XXXXXXX 
CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXX, neste ato por seu XXXXXXXXXX
XXXXXXXX, inscrito no CPF nº XXXXXXXXX e p
 

As Partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominadas simplesmente
CONTRATADA a segunda, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma que se 
segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1. Prestação de serviços de gestão de despesas na aquisição de combustível, etanol e gasolina, através de uma 
rede credenciada de postos, com a disponibilização de cartões magnéticos/eletrônicos, para abastecimento dos 
veículos a serviço do Instituto Euvaldo Lodi 
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 
cumprimento das metas e etapas do Projeto que necessitem de
na Cotação Prévia de Preços nº 1
 
1.2. Os cartões deverão possuir uma numeração que permita a gestão por meio do sistema e serem entregues
escritório do IEL em São Paulo, à Rua Surubim, 504 
lacrado com as respectivas senhas de utilização, no prazo de 
disponibilizando os créditos de aco
contados da data de solicitação formal.
 
1.3. A contratada deverá disponibilizar postos conveniados nos principais municípios do Estado de São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1. Cumprimento de todas as obrigações, salvo se a justificativa para o não atendimento for expressamente 
aceita pelo Contratante; 
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
VISANDO A EXECUÇÃO DO CONVENIO 12/2013, 
CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
MDIC E O INSTITUTO EUVALDO LODI 
PROCESSO PRO-19410/2014. 

INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO CENTRAL – IEL/NC, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 
ero 14, Edifício CNC, 9º andar, Brasília/ DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

74, neste ato representado pelo xxxxxxxxxxx, inscrito no CPF/ MF sob o nº xxxxxxxxxx, RG 

Nome de fantasia, XXXXXXXXXX, com sede na cidade de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na 
XXXXXXXXX, nº XXXXXXXXX, Conjunto XXXXXXX, Bairro XXXXXXX – CEP: XXXXXXXXX, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXX, neste ato por seu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXX, inscrito no CPF nº XXXXXXXXX e portador do RG: XXXXXXXXX. 

As Partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTE
a segunda, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma que se 

OBJETO DO CONTRATO  

Prestação de serviços de gestão de despesas na aquisição de combustível, etanol e gasolina, através de uma 
rede credenciada de postos, com a disponibilização de cartões magnéticos/eletrônicos, para abastecimento dos 

s a serviço do Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Central - IEL/NC, em parceria com 
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – MDIC, possa realizar as atividades relacionadas ao 
cumprimento das metas e etapas do Projeto que necessitem de deslocamentos, conforme especificações contidas 

1/2015 e em todos os seus anexos, como se aqui transcritos estivessem.

Os cartões deverão possuir uma numeração que permita a gestão por meio do sistema e serem entregues
escritório do IEL em São Paulo, à Rua Surubim, 504 – Cj. 72, Cidade Monções – São Paulo 

has de utilização, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato, 
disponibilizando os créditos de acordo com os dados informados pelo Contratante, no prazo de 3 (três) dias uteis, 
contados da data de solicitação formal. 

. A contratada deverá disponibilizar postos conveniados nos principais municípios do Estado de São Paulo, 
ande do Sul e Minas Gerais. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Cumprimento de todas as obrigações, salvo se a justificativa para o não atendimento for expressamente 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, 

A EXECUÇÃO DO CONVENIO 12/2013, 
TRE O MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - 
MDIC E O INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL. 

no Setor Bancário Norte, Quadra 
ero 14, Edifício CNC, 9º andar, Brasília/ DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

, inscrito no CPF/ MF sob o nº xxxxxxxxxx, RG 

com sede na cidade de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na 
CEP: XXXXXXXXX, inscrita no 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, 

CONTRATANTE a primeira e 
a segunda, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma que se 

Prestação de serviços de gestão de despesas na aquisição de combustível, etanol e gasolina, através de uma 
rede credenciada de postos, com a disponibilização de cartões magnéticos/eletrônicos, para abastecimento dos 

, em parceria com o Ministério de 
MDIC, possa realizar as atividades relacionadas ao 

, conforme especificações contidas 
e em todos os seus anexos, como se aqui transcritos estivessem. 

Os cartões deverão possuir uma numeração que permita a gestão por meio do sistema e serem entregues no 
São Paulo –SP, em envelope 

5 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato, 
Contratante, no prazo de 3 (três) dias uteis, 

. A contratada deverá disponibilizar postos conveniados nos principais municípios do Estado de São Paulo, 

Cumprimento de todas as obrigações, salvo se a justificativa para o não atendimento for expressamente 
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2.2. Possuir sistema operante para realizaçã
transação manual, esta última como medida excepcional, com aceitação das transações pelos postos 
credenciados; 
 
2.3. Fornecer cartões que autorizem por meio eletrônico o abastecimento junto aos 
mínimo, nos municípios indicados, 
 
2.4. Fornecer cartões, magnéticos ou com chip, sem custo adicional, acompanhado da respectiva senha de 
utilização nos quantitativos iniciais do item seguinte, bem como fornecer cartões extras, sem custo adicional, caso 
ocorra acréscimo da quantidade de veículos e/ou dos condutores autorizados;
 
2.5. Fornecer 5 (cinco) cartões habilitados para o 
senha individual, aqui denominado cartão 
 
2.6. Garantir a validade dos cartões de abastecimento e sua aceitabilidade em todos os postos credenciados nos 
municípios mencionados; 
 
2.7. Substituir os cartões defeituosos,
sem custos para o contratante, sempre que for solicitado no prazo 
 
2.8. A contratada deverá disponibilizar sistema para consulta de valores
(on-line); 
 
2.9. Efetuar a recarga de valores disponíveis nos cartões
substituto, ou colaborador expressamente autorizado pela Administração, 
requerido pelo contratante, caso seja necessário além do limite já autorizado;
 
2.10. Os postos conveniados com a contratada deverão fornecer ao condutor do veículo uma via do comprovante 
da operação para aquisição de combustível, no ato do abas
do abastecimento, o saldo anterior, o valor do abastecimento, o saldo atual do cartão, a quilometragem, a placa 
do veículo abastecido e a identificação do condutor;
 
2.11. Deverão ser lançados no sistema 
veículo após cada abastecimento;
 
2.12. A contratada deverá emitir mensalmente ou sempre que solicitado, em até 24 (vinte e quatro) horas, 
relatórios gerenciais e operacionais informat
litro de combustível para cada veículo; identificação do veículo e condutor por abastecimento; tipo de combustível 
fornecido; hora e data do abastecimento, saldo do cartão e o posto onde
 
2.13. Os cartões deverão ser bloqueados/cancelados, 
contratante com fornecimento de número de protocolo/ocorrência ou comprovante de bloqueio, 
expressa de responsabilização ao IEL/NC pelo pagamento de transações efetuadas após o pedido de bloqueio, 
que serão consideradas não autorizadas pela contratante
 
2.14. Garantir que os preços dos combustíveis cobrados pela rede credenciada, para todas as transações, serão 
aqueles para pagamento à vista constantes da bomba, na data do abastecimento;
 
2.15. A empresa contratada deverá providenciar forma de fornecimento de combustível manual, como medida 
excepcional, no caso de postos que não tenham equipamentos para operar com os cartões
pane na rede elétrica do posto e/ou defeito na máquina/cartão do veículo, preservada, as informações previstas 
para o cartão magnético, oferecendo ao IEL/NC as mesmas informações disponibilizadas no abastecimento 
eletrônico, de forma a não prejudicar as atividades da contratante com, pelo menos, 90% (noventa por cento) das 
transações realizadas por meio eletrônico com uso dos cartões;
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Possuir sistema operante para realização das transações nos postos ou autorização para realização de 
transação manual, esta última como medida excepcional, com aceitação das transações pelos postos 

Fornecer cartões que autorizem por meio eletrônico o abastecimento junto aos 
, com a disponibilização dos seguintes combustíveis: gasolina comum 

Fornecer cartões, magnéticos ou com chip, sem custo adicional, acompanhado da respectiva senha de 
ntitativos iniciais do item seguinte, bem como fornecer cartões extras, sem custo adicional, caso 

ocorra acréscimo da quantidade de veículos e/ou dos condutores autorizados; 

cartões habilitados para o abastecimento de qualquer veículo 
senha individual, aqui denominado cartão GENÉRICO; 

Garantir a validade dos cartões de abastecimento e sua aceitabilidade em todos os postos credenciados nos 

Substituir os cartões defeituosos, danificados, extraviados, bloqueados/cancelados ou com validade expirada, 
sem custos para o contratante, sempre que for solicitado no prazo de 10 (dez) dias corridos da solicitação

A contratada deverá disponibilizar sistema para consulta de valores disponíveis nos cartões em tempo real 

recarga de valores disponíveis nos cartões, sempre que solicitada pelo fiscal do contrato, seu 
substituto, ou colaborador expressamente autorizado pela Administração, em tempo real (
requerido pelo contratante, caso seja necessário além do limite já autorizado; 

Os postos conveniados com a contratada deverão fornecer ao condutor do veículo uma via do comprovante 
da operação para aquisição de combustível, no ato do abastecimento que conste, no mínimo, a data e o horário 
do abastecimento, o saldo anterior, o valor do abastecimento, o saldo atual do cartão, a quilometragem, a placa 
do veículo abastecido e a identificação do condutor; 

. Deverão ser lançados no sistema de gestão dos cartões o valor da transação, litragem e quilometragem do 
veículo após cada abastecimento; 

. A contratada deverá emitir mensalmente ou sempre que solicitado, em até 24 (vinte e quatro) horas, 
relatórios gerenciais e operacionais informatizados, por internet ou e-mail, informando: número de quilômetros por 
litro de combustível para cada veículo; identificação do veículo e condutor por abastecimento; tipo de combustível 
fornecido; hora e data do abastecimento, saldo do cartão e o posto onde foi abastecido;

Os cartões deverão ser bloqueados/cancelados, imediatamente (on-line), sempre que solicitado pelo 
contratante com fornecimento de número de protocolo/ocorrência ou comprovante de bloqueio, 

ao IEL/NC pelo pagamento de transações efetuadas após o pedido de bloqueio, 
que serão consideradas não autorizadas pela contratante; 

. Garantir que os preços dos combustíveis cobrados pela rede credenciada, para todas as transações, serão 
pagamento à vista constantes da bomba, na data do abastecimento; 

A empresa contratada deverá providenciar forma de fornecimento de combustível manual, como medida 
, no caso de postos que não tenham equipamentos para operar com os cartões

pane na rede elétrica do posto e/ou defeito na máquina/cartão do veículo, preservada, as informações previstas 
para o cartão magnético, oferecendo ao IEL/NC as mesmas informações disponibilizadas no abastecimento 

a não prejudicar as atividades da contratante com, pelo menos, 90% (noventa por cento) das 
transações realizadas por meio eletrônico com uso dos cartões; 
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o das transações nos postos ou autorização para realização de 
transação manual, esta última como medida excepcional, com aceitação das transações pelos postos 

Fornecer cartões que autorizem por meio eletrônico o abastecimento junto aos postos credenciados, no 
gasolina comum e etanol; 

Fornecer cartões, magnéticos ou com chip, sem custo adicional, acompanhado da respectiva senha de 
ntitativos iniciais do item seguinte, bem como fornecer cartões extras, sem custo adicional, caso 

ulo a serviço do IEL/NC, com 

Garantir a validade dos cartões de abastecimento e sua aceitabilidade em todos os postos credenciados nos 

danificados, extraviados, bloqueados/cancelados ou com validade expirada, 
10 (dez) dias corridos da solicitação; 

disponíveis nos cartões em tempo real 

, sempre que solicitada pelo fiscal do contrato, seu 
em tempo real (on-line), no valor 

Os postos conveniados com a contratada deverão fornecer ao condutor do veículo uma via do comprovante 
tecimento que conste, no mínimo, a data e o horário 

do abastecimento, o saldo anterior, o valor do abastecimento, o saldo atual do cartão, a quilometragem, a placa 

de gestão dos cartões o valor da transação, litragem e quilometragem do 

. A contratada deverá emitir mensalmente ou sempre que solicitado, em até 24 (vinte e quatro) horas, 
mail, informando: número de quilômetros por 

litro de combustível para cada veículo; identificação do veículo e condutor por abastecimento; tipo de combustível 
foi abastecido; 

, sempre que solicitado pelo 
contratante com fornecimento de número de protocolo/ocorrência ou comprovante de bloqueio, com renúncia 

ao IEL/NC pelo pagamento de transações efetuadas após o pedido de bloqueio, 

. Garantir que os preços dos combustíveis cobrados pela rede credenciada, para todas as transações, serão 

A empresa contratada deverá providenciar forma de fornecimento de combustível manual, como medida 
, no caso de postos que não tenham equipamentos para operar com os cartões por meio eletrônico, 

pane na rede elétrica do posto e/ou defeito na máquina/cartão do veículo, preservada, as informações previstas 
para o cartão magnético, oferecendo ao IEL/NC as mesmas informações disponibilizadas no abastecimento 

a não prejudicar as atividades da contratante com, pelo menos, 90% (noventa por cento) das 
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2.16. A senha dos usuários, por ser confidencial, deverá ser informada diretamente aos gestores do co
envelopes individuais lacrados que poderão ser entregues ao fiscal do contrato que, neste caso, será responsável 
pela entrega dos envelopes aos condutores;
 
2.17. As senhas dos cartões dos veículos deverão ser entregues em envelope lacrado ao fi
ainda informadas diretamente e, neste caso, exclusivamente ao fiscal do contrato ou seu substituto, exceto por 
fax; 
 
2.18. A empresa contratada deverá 
cada cartão, não permitindo abastecimentos além do limite autorizado, sendo considerado o 
deste item uma transação não autorizada da qual o IEL/NC exime
 
2.18.1. O IEL/NC, atendendo às necessidades de serviço, poderá
determinados e não utilizados para outros cartões;
 
2.19. Adotar medidas de segurança que evitem fraudes
ao acesso de terceiros não autorizados a dados neles
no sistema para que não sejam do conhecimento de terceiros por atos de quem esteja a serviço da contratada e 
demais julgadas relevantes para o sigilo e segurança das transações;
 
2.20. Ressarcir o IEL/NC das importâncias decorrentes de fraudes ou quaisquer prejuízos causados ao IEL/NC 
decorrentes de ilícitos praticados por quem esteja a serviço da contratada ou dos postos conveniados com relação 
ao objeto deste termo; 
 
2.21. Orientar os postos convenia
cartões e normas de sigilo e segurança;
 
2.22. Fornecer lista dos postos conveniados com nome, endereço e telefone;
 
2.23. Informar CNPJ dos postos onde houver abastecimento e/ou i
de recolhimento de tributos referente ao abastecimento pelos postos como condição para liquidação da despesa, 
caso seja solicitado. 
 
2.24. Fornecer, diretamente ou por meio de postos credenciados, combustível para
veículos a serviço do IEL/NC, mediante utilização de cartões com valor disponível, autorizado previamente pelo 
contratante, e entrega de relatórios gerenciais e comprovantes de abastecimento conforme especificado neste 
Termo de Referência; 
 
2.25. Cada cartão, inicialmente, deverá possuir R$ 600,00 (seiscentos reais) disponíveis para abastecimento, cujo 
valor deverá ser renovado automaticamente a cada 30 (trinta) dias, mesmo que a fatura não tenha sido paga, mas 
que esteja dentro do prazo de vencimento, considerando que o pagamento será mensal;
 
2.26. Permitir acesso aos documentos e registros contábeis na forma do art. 56, da Portaria Interministerial nº 
507/2011.  
 
2.27. O sistema de gestão adotado deverá permitir a informação ind
cartão e posto de abastecimento com a possibilidade de emissão de relatórios via internet e/ou e
a transação de abastecimento deverá ser autorizada mediante senha confidencial com emissão do res
comprovante identificando o motorista.
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. A senha dos usuários, por ser confidencial, deverá ser informada diretamente aos gestores do co
envelopes individuais lacrados que poderão ser entregues ao fiscal do contrato que, neste caso, será responsável 
pela entrega dos envelopes aos condutores;  

. As senhas dos cartões dos veículos deverão ser entregues em envelope lacrado ao fi
ainda informadas diretamente e, neste caso, exclusivamente ao fiscal do contrato ou seu substituto, exceto por 

. A empresa contratada deverá observar os limites de abastecimento determinados pela contratante para 
não permitindo abastecimentos além do limite autorizado, sendo considerado o 

deste item uma transação não autorizada da qual o IEL/NC exime-se inteiramente da responsabilidade

. O IEL/NC, atendendo às necessidades de serviço, poderá solicitar o remanejamento dos valores pré
determinados e não utilizados para outros cartões; 

Adotar medidas de segurança que evitem fraudes no sistema de gestão; nos cartões, especialmente quanto 
ao acesso de terceiros não autorizados a dados neles gravados e clonagem de cartões; nas senhas registradas 
no sistema para que não sejam do conhecimento de terceiros por atos de quem esteja a serviço da contratada e 
demais julgadas relevantes para o sigilo e segurança das transações; 

/NC das importâncias decorrentes de fraudes ou quaisquer prejuízos causados ao IEL/NC 
decorrentes de ilícitos praticados por quem esteja a serviço da contratada ou dos postos conveniados com relação 

. Orientar os postos conveniados quanto aos critérios acordados no contrato, condições de utilização dos 
cartões e normas de sigilo e segurança; 

Fornecer lista dos postos conveniados com nome, endereço e telefone; 

Informar CNPJ dos postos onde houver abastecimento e/ou intermediar o fornecimento dos comprovantes 
de recolhimento de tributos referente ao abastecimento pelos postos como condição para liquidação da despesa, 

Fornecer, diretamente ou por meio de postos credenciados, combustível para 
veículos a serviço do IEL/NC, mediante utilização de cartões com valor disponível, autorizado previamente pelo 
contratante, e entrega de relatórios gerenciais e comprovantes de abastecimento conforme especificado neste 

Cada cartão, inicialmente, deverá possuir R$ 600,00 (seiscentos reais) disponíveis para abastecimento, cujo 
valor deverá ser renovado automaticamente a cada 30 (trinta) dias, mesmo que a fatura não tenha sido paga, mas 

o prazo de vencimento, considerando que o pagamento será mensal;

Permitir acesso aos documentos e registros contábeis na forma do art. 56, da Portaria Interministerial nº 

O sistema de gestão adotado deverá permitir a informação individualizada com identificação dos gastos por 
cartão e posto de abastecimento com a possibilidade de emissão de relatórios via internet e/ou e
a transação de abastecimento deverá ser autorizada mediante senha confidencial com emissão do res
comprovante identificando o motorista.  
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. A senha dos usuários, por ser confidencial, deverá ser informada diretamente aos gestores do contrato em 
envelopes individuais lacrados que poderão ser entregues ao fiscal do contrato que, neste caso, será responsável 

. As senhas dos cartões dos veículos deverão ser entregues em envelope lacrado ao fiscal do contrato, ou 
ainda informadas diretamente e, neste caso, exclusivamente ao fiscal do contrato ou seu substituto, exceto por 

observar os limites de abastecimento determinados pela contratante para 
não permitindo abastecimentos além do limite autorizado, sendo considerado o descumprimento 

se inteiramente da responsabilidade; 

solicitar o remanejamento dos valores pré-

no sistema de gestão; nos cartões, especialmente quanto 
gravados e clonagem de cartões; nas senhas registradas 

no sistema para que não sejam do conhecimento de terceiros por atos de quem esteja a serviço da contratada e 

/NC das importâncias decorrentes de fraudes ou quaisquer prejuízos causados ao IEL/NC 
decorrentes de ilícitos praticados por quem esteja a serviço da contratada ou dos postos conveniados com relação 

dos quanto aos critérios acordados no contrato, condições de utilização dos 

ntermediar o fornecimento dos comprovantes 
de recolhimento de tributos referente ao abastecimento pelos postos como condição para liquidação da despesa, 

abastecimento da frota de 
veículos a serviço do IEL/NC, mediante utilização de cartões com valor disponível, autorizado previamente pelo 
contratante, e entrega de relatórios gerenciais e comprovantes de abastecimento conforme especificado neste 

Cada cartão, inicialmente, deverá possuir R$ 600,00 (seiscentos reais) disponíveis para abastecimento, cujo 
valor deverá ser renovado automaticamente a cada 30 (trinta) dias, mesmo que a fatura não tenha sido paga, mas 

o prazo de vencimento, considerando que o pagamento será mensal; 

Permitir acesso aos documentos e registros contábeis na forma do art. 56, da Portaria Interministerial nº 

ividualizada com identificação dos gastos por 
cartão e posto de abastecimento com a possibilidade de emissão de relatórios via internet e/ou e-mail, sendo que 
a transação de abastecimento deverá ser autorizada mediante senha confidencial com emissão do respectivo 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

3.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das 
normas do Contrato a ser assinado;
 
3.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e 
exigências do Contrato, podendo rejeitar no todo ou em parte os serviços executados em desacordo;
 
3.3. Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventua
serviços ou fornecimento dos combustíveis, fixando prazo para sua correção;
 
3.4. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto deste certame;
 
3.5. Fornecer à contratada todos os dados cadastrais dos consultores para confecção dos cartões;
 
3.6. Comunicar à contratada qualquer acréscimo, substituição ou retirada de condutores do sistema, no prazo 
máximo de 10 (dias); 
 
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
  
4.1. O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assin
atual do Convênio). 
 

4.1.1. A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este venha a 
ser renovado. 
  
CLAUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1. O valor total estimado do contrato fica convencionado entre as partes em R$
sendo R$ xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) de combustível e R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) de Taxa da 
Administração.  
 
5.2. O pagamento dar-se-á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, mediante 
depósito em conta bancária a ser indicada pela 
 
5.3. Nos valores a serem pagos à
da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todas as contribuições, impostos, 
encargos das leis trabalhistas e sociais, fretes, viagens, hospedagem, alimentação e deslocamento de pessoal 
para o Distrito Federal, se houver, e quaisquer outras incidências decorrentes do objeto contratado, ainda que 
signifiquem custos diretos ou indiretos
pelo CONTRATANTE. 
 
5.4.  Caberá a CONTRATADA apresentar a nota fiscal / fa
recebimento pela área gestora do contrato com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de vencimento 
para que o CONTRATANTE possam providenciar os trâmites de pagamento.
 
5.5.  Caso a Nota fiscal/fatura ap
prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais 
para o CONTRATANTE. 
  
5.6. O pagamento se fará mediante crédito na conta corre
agência: ________, Banco _____________
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DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das 
normas do Contrato a ser assinado; 

r os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e 
exigências do Contrato, podendo rejeitar no todo ou em parte os serviços executados em desacordo;

Notificar por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de execução dos 
serviços ou fornecimento dos combustíveis, fixando prazo para sua correção; 

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto deste certame;

dos os dados cadastrais dos consultores para confecção dos cartões;

Comunicar à contratada qualquer acréscimo, substituição ou retirada de condutores do sistema, no prazo 

DA VIGÊNCIA 

do contrato será contado a partir de sua assinatura até 15 de janeiro de 2016

. A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este venha a 

REÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

O valor total estimado do contrato fica convencionado entre as partes em R$ xxxxxxxxxxx
sendo R$ xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) de combustível e R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) de Taxa da 

á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, mediante 
depósito em conta bancária a ser indicada pela CONTRATADA. 

. Nos valores a serem pagos à CONTRATADA já estão computados todos os custos necessári
da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todas as contribuições, impostos, 
encargos das leis trabalhistas e sociais, fretes, viagens, hospedagem, alimentação e deslocamento de pessoal 

e houver, e quaisquer outras incidências decorrentes do objeto contratado, ainda que 
signifiquem custos diretos ou indiretos não especificados no instrumento, nada mais sendo devido 

apresentar a nota fiscal / fatura para as conferências e os atestados de 
recebimento pela área gestora do contrato com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de vencimento 

possam providenciar os trâmites de pagamento. 

Caso a Nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à 
prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais 

O pagamento se fará mediante crédito na conta corrente bancária da CONTRATADA
agência: ________, Banco _____________ 
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. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das 

r os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e 
exigências do Contrato, podendo rejeitar no todo ou em parte os serviços executados em desacordo; 

is imperfeições e falhas no curso de execução dos 

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto deste certame; 

dos os dados cadastrais dos consultores para confecção dos cartões; 

Comunicar à contratada qualquer acréscimo, substituição ou retirada de condutores do sistema, no prazo 

ra até 15 de janeiro de 2016 (vigência 

. A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este venha a 

xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), 
sendo R$ xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) de combustível e R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) de Taxa da 

á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, mediante 

já estão computados todos os custos necessários decorrentes 
da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todas as contribuições, impostos, 
encargos das leis trabalhistas e sociais, fretes, viagens, hospedagem, alimentação e deslocamento de pessoal 

e houver, e quaisquer outras incidências decorrentes do objeto contratado, ainda que 
não especificados no instrumento, nada mais sendo devido 

tura para as conferências e os atestados de 
recebimento pela área gestora do contrato com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de vencimento 

resente alguma incorreção, o documento será devolvido à CONTRATADA e o 
prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais 

CONTRATADA, de n.º ______, 
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6. DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA
 
6.1. A empresa contratada será remunerada 
percentual incidirá sobre o valor dos s
de cartão, valor mínimo de transação ou qualquer taxa de manutenção por cartão ativo. Por esse regime, a 
contratada cobrará uma taxa padronizada por transação realizada, que será a ú
prestação dos serviços. 
 
6.2. O percentual da Taxa de Administração 
 
6.3. O valor a ser pago pelo contratante pelos serviços será o valor do combustível efetivamen
bomba dos postos da rede conveniada, acrescido do valor correspondente à 
 
6.4. Para o pagamento da remuneração, a empresa contratada deverá enviar nota fiscal/fatura, documentos 
comprobatórios de sua regularidade fisca
realizadas no período, conforme disposto nos subitens a seguir:
 
6.4.1. A nota fiscal/fatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos:
 
6.4.2. relação dos serviços prestados;
 
6.4.3. comprovantes de abastecimento, com valor real cobrado pelo combustível no posto da rede credenciada; 
 
6.4.4. informações detalhadas discriminando o valor referente à taxa de administração; 
 
6.4.5. quando for o caso, informações de transações cancelada
 
6.4.6.Documentos comprobatórios de regularidade fiscal:
a) CND – Certidão Negativa de Débito 
b) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS 
c) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tribu
Federal do Brasil. 
 
6.5. O pagamento dos serviços será efetuado no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos 
serviços, mediante depósito em conta bancária. Para tanto caberá à con
documentação informada no item acima até o dia 5 do mesmo mês.
 
CLAUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO
 
7.1. Pela inexecução parcial ou total do CONTRATO, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força 
CONTRATADA, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive cumulativamente:
 

a) Advertência por escrito; 
b) Multas, inclusive cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e imp

CONTRATANTES pelo prazo de até 2 (dois) anos;
 
7.2. Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser aplicada multa diária de 0,2% 
(dois décimos por cento) sobre o valor total do contrato
 
7.3. A resolução do contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes ensejará a aplicação de multa 
à parte culpada no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato que ainda não 
houver sido pago à CONTRATADA, sem prejuízo de indenização por perdas e danos. 
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6. DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA 

. A empresa contratada será remunerada EXCLUSIVAMENTE pelo regime de Taxa de Administração
percentual incidirá sobre o valor dos serviços efetivamente prestados, não podendo ser cobrado valor por emissão 
de cartão, valor mínimo de transação ou qualquer taxa de manutenção por cartão ativo. Por esse regime, a 
contratada cobrará uma taxa padronizada por transação realizada, que será a única remuneração devida pela 

Taxa de Administração será aquele ofertado na proposta de preço vencedora do certame.

O valor a ser pago pelo contratante pelos serviços será o valor do combustível efetivamen
bomba dos postos da rede conveniada, acrescido do valor correspondente à Taxa de Administração.

Para o pagamento da remuneração, a empresa contratada deverá enviar nota fiscal/fatura, documentos 
comprobatórios de sua regularidade fiscal e relatório contendo as informações referentes a todas as transações 
realizadas no período, conforme disposto nos subitens a seguir: 

. A nota fiscal/fatura deve ser acompanhada dos seguintes documentos: 

. relação dos serviços prestados; 

. comprovantes de abastecimento, com valor real cobrado pelo combustível no posto da rede credenciada; 

. informações detalhadas discriminando o valor referente à taxa de administração;  

. quando for o caso, informações de transações canceladas.  

.Documentos comprobatórios de regularidade fiscal: 
Certidão Negativa de Débito – expedida pelo INSS; 
Certificado de Regularidade do FGTS – emitido pela Caixa Econômica Federal; e

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União expedida pela Receita 

O pagamento dos serviços será efetuado no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos 
serviços, mediante depósito em conta bancária. Para tanto caberá à contratada apresentar a nota fiscal / fatura e 
documentação informada no item acima até o dia 5 do mesmo mês. 

DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO 

. Pela inexecução parcial ou total do CONTRATO, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força 
CONTRATADA, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive cumulativamente:

 
Multas, inclusive cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes;
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os 
CONTRATANTES pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser aplicada multa diária de 0,2% 
sobre o valor total do contrato, enquanto perdurar o descumprimento. 

A resolução do contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes ensejará a aplicação de multa 
à parte culpada no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato que ainda não 

ONTRATADA, sem prejuízo de indenização por perdas e danos.  
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Taxa de Administração, cujo 
erviços efetivamente prestados, não podendo ser cobrado valor por emissão 

de cartão, valor mínimo de transação ou qualquer taxa de manutenção por cartão ativo. Por esse regime, a 
nica remuneração devida pela 

será aquele ofertado na proposta de preço vencedora do certame. 

O valor a ser pago pelo contratante pelos serviços será o valor do combustível efetivamente previsto na 
Taxa de Administração. 

Para o pagamento da remuneração, a empresa contratada deverá enviar nota fiscal/fatura, documentos 
l e relatório contendo as informações referentes a todas as transações 

. comprovantes de abastecimento, com valor real cobrado pelo combustível no posto da rede credenciada;  

 

emitido pela Caixa Econômica Federal; e 
tos Federais e à Divida Ativa da União expedida pela Receita 

O pagamento dos serviços será efetuado no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos 
tratada apresentar a nota fiscal / fatura e 

. Pela inexecução parcial ou total do CONTRATO, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior à 
CONTRATADA, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive cumulativamente: 

Multas, inclusive cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes; 
edimento de contratar com os 

Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser aplicada multa diária de 0,2% 
descumprimento.  

A resolução do contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes ensejará a aplicação de multa 
à parte culpada no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato que ainda não 

 



 

H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Coleta de Preços

 

7.4. O atraso no pagamento, por culpa exclusiva do CONTRATANTE, implicará na incidência de multa de 0,2% 
(dois por cento) sobre o valor de cada fatura e juros moratórios de 01% (um por cento) ao 
calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito.
 
7.5. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força 
maior impeditivas da prestação 
ocorrência, sob pena de não poder alegá
 
7.6. As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE poderão ser 
compensados de pagamentos devidos à CONTRATADA, ve
judicialmente, se for o caso. 

7.6.1. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas.
 
7.7. O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o direito de considerar re
CONTRATO, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a CONTRATADA, 
ainda, pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovadas
 
7.8. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de resolução, em 
qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha 
direito a indenização, a qualquer título:
 

a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto 
CONTRATANTE; 

b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no CONTRATO;
c) Ocorrer reincidência, por parte da 

multa; 
d) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da 

ingresso desta última em processo de recuperação judicial; e
e) Deixar de apresentar a garantia contratua

 
7.8.1. Em qualquer das situações elencadas nas alíneas do item 6.9, exceto o previsto na letra “d”, a 
CONTRATADA ficará sujeita à multa 
respondendo ainda, pelas perdas e da

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
8.1. A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, será 
interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou re
 
8.2. É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e 
deveres objeto do presente Contrato, sem a prévia autorização da outra Parte.
 
8.3. Este instrumento poderá ser denunciado 
comunicação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem quaisquer ônus, ressalvados os pagamentos 
correspondentes às obrigações previstas e realizadas até a data da rescisão.
 
8.4. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes documentos:
 

� O Termo de Referência d
� Proposta de Preços da CONTRATADA.
� Demais documentos do processo.
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O atraso no pagamento, por culpa exclusiva do CONTRATANTE, implicará na incidência de multa de 0,2% 
(dois por cento) sobre o valor de cada fatura e juros moratórios de 01% (um por cento) ao 
calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito. 

A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força 
maior impeditivas da prestação do serviço, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data da 
ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente. 

As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE poderão ser 
compensados de pagamentos devidos à CONTRATADA, vencidos ou por vencer ou poderão ser cobradas 

As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas.

O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o direito de considerar re
CONTRATO, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a CONTRATADA, 
ainda, pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços. 

Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de resolução, em 
qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha 

a indenização, a qualquer título: 

Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, sem a prévia autorização escrita do 

Deixar de cumprir as obrigações previstas no CONTRATO; 
Ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual que implique na aplicação de 

Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou ainda, o 
ingresso desta última em processo de recuperação judicial; e 
Deixar de apresentar a garantia contratual, caso tenha sido exigida. 

Em qualquer das situações elencadas nas alíneas do item 6.9, exceto o previsto na letra “d”, a 
ficará sujeita à multa resolutória prevista na Cláusula 6.4, cumulativamente, 

respondendo ainda, pelas perdas e danos decorrentes. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, será 
interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou re

É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e 
deveres objeto do presente Contrato, sem a prévia autorização da outra Parte. 

Este instrumento poderá ser denunciado pelas partes a qualquer tempo, mediante prévia e expressa 
comunicação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem quaisquer ônus, ressalvados os pagamentos 
correspondentes às obrigações previstas e realizadas até a data da rescisão. 

partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes documentos:

da Cotação Prévia de Preços Nº 1/2015. 
Proposta de Preços da CONTRATADA. 
Demais documentos do processo. 
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O atraso no pagamento, por culpa exclusiva do CONTRATANTE, implicará na incidência de multa de 0,2% 
(dois por cento) sobre o valor de cada fatura e juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês. Os juros serão 

A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força 
2 (dois) dias úteis contados da data da 

As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE poderão ser 
ncidos ou por vencer ou poderão ser cobradas 

As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 

O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o direito de considerar resolvido o 
CONTRATO, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a CONTRATADA, 
ainda, pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força 

Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de resolução, em 
qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha 

CONTRATO, sem a prévia autorização escrita do 

fração contratual que implique na aplicação de 

CONTRATADA, ou ainda, o 

Em qualquer das situações elencadas nas alíneas do item 6.9, exceto o previsto na letra “d”, a 
prevista na Cláusula 6.4, cumulativamente, 

A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, será 
interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos. 

É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e 

pelas partes a qualquer tempo, mediante prévia e expressa 
comunicação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem quaisquer ônus, ressalvados os pagamentos 

partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes documentos: 
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CLAUSULA NONA – DO FORO  
 
Fica eleito o Foro de Brasília - DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer questões relativas ao presente contrato.
 
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma
para um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

___________________________________________

_______________________________________________

Testemunhas: 
 
NOME: 
CPF:  
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DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer questões relativas ao presente contrato. 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma
para um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 
Brasília, _____ de ______________ de 201

___________________________________________ 
CONTRATANTE 

 
 

_________________________________________________
CONTRATADA 

 

NOME: 
CPF:  
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DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma e 
para um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Brasília, _____ de ______________ de 2015. 
 
 

__ 


