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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11/2021/CFA
PROCESSO Nº 476900.000362/2021-30

MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no inciso incisos I e II, do ar go 8º e inciso II do ar go 21 do Decreto
3.555/00 e inciso I e § 2º do ar go 9º do Decreto nº 5.450/05. Apresento a seguir estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar
a avaliação do custo pela Administração, considerando o preço atualmente pra cado, a deﬁnição de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de
execução do contrato, quando for o caso.

1.

DO OBJETO

1.1.
Contratação de empresa distribuidora, administradora, ou do comércio varejista de combus veis, para fornecimento de combus vel
(gasolina), por meio de rede credenciada, bem como de serviços de lavagem e higienização, para atender as necessidades da frota de veículos do Conselho
Federal de Administração, no período de 12 (doze) meses, em Brasília-DF, conforme condições e exigências no detalhamento do objeto.
1.2.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1.2.1.
O fornecimento de combus vel, aos veículos do CFA, ocorrerá em rede de postos de abastecimento disponibilizados pela CONTRATADA,
sendo: pelo menos 1 (um) posto, situado a um raio máximo de 6 Km (seis quilômetros) de distância da sede do CFA (SAUS, Quadra 01, Bloco L, Edi cio
Conselho Federal de Administração.
1.2.2.
O abastecimento de combus veis deverá ser feito por meio da u lização de Autorização de Fornecimento de Abastecimento fornecido pela
CONTRATADA.
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1.2.3.
A autorização de fornecimento deverá ser assinada pelo Coordenador Administra vo e Financeiro ou por colaborador devidamente
designado pelo Conselho Federal de Administração.
1.2.4.

As lavagens serão oferecidas em conformidade com o quan dade deﬁnida, sendo até 2 (duas) por mês

2.

QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

2.1.

Previsão de preço para o exercício de 2021.

Descrição

Quan ta vo Anual
Es mado

Valor unitário
médio
(R$)

Valor total
(R$)

Gasolina

2250 (L)

5,105

11486,25

Lavagem

24

65,98

1.583.52

2.1.1.
O percentual de desconto de combus vel incidirá sobre os preços indicados nas bombas no ato do abastecimento. Havendo divergência, na
data do seu fornecimento, entre o valor indicado na bomba e a média de seu respec vo valor por litro pra cado no mercado varejista de Brasília,
considerando a publicação da Agência Nacional de Petróleo – ANP o percentual de desconto incidirá sobre o menor valor.
2.1.2.
A empresa vencedora deverá garan r que os preços dos combus veis cobrados na rede credenciada, para pagamento, terão como limite
o preço médio mensal pra cado no mês do abastecimento, da Cidade de Brasília-DF, deﬁnidos no site da ANP - Agência Nacional de Petróleo, na Internet,
sobre
o
qual
será
aplicado
o
desconto
inicial
de
1,75%,
em
termos
percentuais.
Link
para
acesso
- h p://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Estado_Municipio.asp
2.1.3.
contrato.

O percentual de desconto oferecido na proposta da empresa vencedora deverá incidir sobre os preços dos combus veis durante a vigência do

2.1.4.

Deverá ser apresenta proposta de preço conforme o Anexo 1.

2.2.
As propostas de preços deverão ser impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a úl ma assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas
não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e
deverão constar:
2.2.1.

Nome, número do CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone e fax da empresa proponente.

2.2.2.

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data es pulada para a entrega dos envelopes;

2.2.3.

Dados bancários da empresa, com o número de conta corrente e agência.

2.2.4.
e total.

A proposta deverá ser apresentada com a descrição dos produtos ofertados, atendendo no mínimo o descrito no item 2.1, com preço unitário
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2.2.5.
Juntamente com a proposta de preços, a licitante deverá apresentar a declaração de que atende plenamente todos os requisitos de
habilitação exigidos para o certame, e os cer ﬁcados e/ou declarações exigidos no presente Termo de Referência, bem como que a licitante possui suporte
administra vo, aparelhamento e condições adequadas, bem como pessoal qualiﬁcado e treinado, disponíveis para a execução do objeto desta licitação.
3.

DA JUSTIFICATIVA

3.1.
A necessidade da contratação através de gerenciamento no abastecimento de combus veis e de serviços lavagem e higienização jus ﬁca-se
por visar atender às necessidades do Conselho Federal de Administração, as quais, muita das vezes, demandam o transporte e deslocamento de
colaboradores e Conselheiros como forma de atender a compromissos e eventualidades existentes fora de suas instalações.
3.2.

A contratação do serviço, objeto deste termo tem amparo legal na Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/2002.

4.

DA CAPACIDADE TÉCNICA

4.1.
Deverá ser apresentado atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove a ap dão da CONTRATADA para
o desempenho de a vidade per nente e compa vel com serviço de gerenciamento de fornecimento de combus vel. A necessidade da exigência do
atestado de capacidade técnica operacional se dará por conta da contratação de um serviço de natureza con nua, não podendo sofrer interrupções,
visando assim, melhor gerenciamento da frota oﬁcial.
5.

DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

5.1.

A modalidade da licitação será por menor preço, CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO em relação ao preço de referência, Pregão eletrônico.

6.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1.

A CONTRATANTE obriga-se a:

6.1.1.

Acompanhar e ﬁscalizar a execução do contrato, através de servidor designado para este ﬁm, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

6.1.2.
Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja man da a situação de regularidade rela va à seguridade social (INSS), ao
Fundo de Garan a por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua compa bilidade com as obrigações assumidas pela
CONTRATADA.
6.1.3.

Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido atesto da nota ﬁscal/fatura.

6.1.4.

Transmi r ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda.

6.1.5.

Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

6.1.6.

Designar responsável para o acompanhamento e ﬁscalização da execução do objeto deste Termo de Referência.

6.1.7.

Prestar as informações e esclarecimentos necessários à CONTRATADA.

6.1.8.

Responder pelas consequências de suas ações ou omissões.

6.1.9.

O abastecimento será por meio de autorização de abastecimento.

6.1.10.

Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do(s) serviço(s).
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6.2.

a CONTRATADA obriga-se a:

6.2.1.

Nomear preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que deverá seguir as orientações demandadas pelo CFA.

6.2.2.
Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais rela vamente aos seus empregados;
assumir a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação.
6.2.3.
Manter, durante toda a execução do serviço, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualiﬁcação exigidas na licitação.
6.2.4.

Zelar pela perfeita execução dos serviços.

6.2.5.

Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas con das neste Termo de Referência.

6.2.6.

Prestar os serviços de forma me culosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

6.2.7.
Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros, provocados por negligência ou irregularidade come da por seus empregados
ou prepostos envolvidos na execução do objeto.
6.2.8.
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, ﬁscais, trabalhistas,
previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do
contrato, ﬁcando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo emprega cio com os mesmos.
6.2.9.

Entregar os serviços nos prazos e condições especiﬁcados.

6.2.10.

Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço, devidamente iden ﬁcados, mediante o uso permanente de crachás.

6.2.11.

Providenciar a imediata correção das deﬁciências, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE.

7.

DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

7.1.
Não obstante a EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o CONSELHO
FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa ﬁscalização sobre os serviços, diretamente pela Câmara de Desenvolvimento Ins tucional, respec vo fornecimento, ou por outros servidores
especialmente designados.
8.

DAS SANÇÕES

8.1.
sanções:

Pela inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a CONTRATANTE poderá, garan da a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes

8.1.1.

advertência.

8.1.2.
multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste CONTRATO, por dia de atraso injus ﬁcado no cumprimento do prazo de
entrega do objeto.
8.1.3.
multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de atraso injus ﬁcado no cumprimento do prazo de reapresentação
do material rejeitado, após esgotado o prazo ﬁxado para subs tuição, correção ou reparação; e
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multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão causada por ação ou omissão injus ﬁcada da CONTRATADA.

8.2.
Ficará suspensa, tecnicamente, de par cipar em licitação, impedida de contratar com a União e descredenciada no SICAF, por prazo não
superior a cinco anos.
8.2.1.
será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto pendurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a União pelos
prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada.
8.2.2.

ensejar o retardamento da execução do objeto da CONTRATO.

8.2.3.

não man ver a proposta.

8.2.4.

falhar ou fraudar na execução do CONTRATO.

8.2.5.

comportar-se de modo inidôneo.

8.2.6.

ﬁzer declaração falsa; ou

8.2.7.

cometer fraude ﬁscal.

8.3.
As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias
úteis, contados a par r da data em que tomar ciência.
8.4.

Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.

8.5.
A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas
e danos causados à Administração Pública.
9.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1.
Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à licitação de que trata este Projeto Básico, correrão à
conta da seguinte dotação orçamentária n° ..........
10.

DOS CUSTOS ESTIMADOS

10.1.

O valor global es mado para gastos será de R$ ......... (........ reais).

11.

DO PAGAMENTO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1.
Os pagamentos à adjudicatária que vier a ser contratada para a execução do objeto desta licitação serão feitos nos termos abaixo, consoantes
os percentuais estabelecidos na Proposta ﬁnal.
11.1.1.

Os valores dos fornecimentos sujeitam-se às seguintes regras:

11.1.2.
Os valores dos serviços de que trata o objeto deste termo, compreenderão o valor dos serviços contratados pela licitante vendedora
acrescido da taxa de administração, quando for o caso.
11.1.3.

O pagamento ﬁca condicionado à prévia cer ﬁcação quanto à execução a contento dos serviços.
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O pagamento será efetuado após a conclusão e aprovação do CFA de cada serviço solicitado.

11.1.5.
Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas
à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.
11.1.6.
A liberação do pagamento ﬁcará condicionada à comprovação da regularidade ﬁscal da CONTRATADA, além da regularidade junto ao INSS e
ao FGTS, mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de documentos hábeis.
11.1.7.
Encontrando-se a empresa contratada inadimplente na data da consulta, poderá ser concedido, a critério do CFA, prazo de até 15 (quinze)
dias para que a empresa regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter o contrato rescindido com aplicação das sanções cabíveis.
11.1.8.
A CONTRATADA deverá apresentar em sua Nota Fiscal/Fatura exclusivamente o faturamento detalhado correspondente ao objeto descrito em
cada brieﬁng autorizado, mediante contrato especiﬁco. Havendo erro ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à
CONTRATADA e o pagamento ﬁcará pendente até que seja sanado o problema. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a regularização
da situação ou reapresentação do documento ﬁscal, não acarretando qualquer ônus para o CFA.
11.1.9.
O CFA reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a prestação dos serviços não es ver de acordo com a
especiﬁcação exigida.
Adm. Isaías Alves dos Santos, Dr.
Coord. de RH e Apoio Administra vo
CRA-DF Nº 21.582
Documento assinado eletronicamente por Adm. Isaias Alves dos Santos, Coordenador(a) de Recursos Humanos e Apoio Administra vo, em 16/03/2021,
às 17:34, conforme horário oﬁcial de Brasília.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código veriﬁcador 0798335 e o código CRC A4547EF8.

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
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Descrição

Quant.
Anual
es mada
(litros)

Gasolina
Comum

Valor
unitário

Valor
Total

(R$)

(R$)

Percentual
de
desconto

Valor
total com
desconto
(R$)

2250

OBSERVAÇÕES:
O quan ta vo de combus vel previsto na tabela é meramente es ma vo, podendo variar para mais ou para menos no decorrer da vigência do contrato.
O percentual de desconto incidirá sobre os preços dos combus veis indicados nas bombas no ato do abastecimento. Havendo divergência, na data do seu
fornecimento, entre o valor indicado na bomba e a média de seu respec vo valor por litro pra cado no mercado varejista de Brasília, considerando a
publicação da Agência Nacional de Petróleo – ANP o percentual de desconto incidirá sobre o menor valor.
O percentual de desconto oferecido na proposta da empresa vencedora deverá incidir sobre os preços dos combus veis durante a vigência do contrato.

Desconto percentual: ________%(__________________________________________).
CNPJ:
Razão Social:
Endereço:
E-mail:
Telefone(s): (
Banco:

)

Fax: (
Agência:

)
C/C:

Validade da Proposta: ___/___/_____
Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras despesas estão inclusas na presente proposta.
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