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Administracao Regional

COMISSÅo pERMANENTE DE HCITACÅo

CONVITE NO O212015-CPL/SENAR-ARIRN

EDiTAし

SEGUNDA CHAMADA

●

O Servieo Nacional de Ap「e「ldizagem RuraI - Administ「a9aO RegionaI do Rio

G「ande do Norte (SENAR-AR/RN), SOCiedade civiI sem fins Iucrativos, COm Sede na

「ua Dom Jose Tomaz, 995, TiroI - Nata!, RN言nscrita no CNPJ NO O4.256.238/0001-

33, POr inte「medio de sua Comissao Permanente de Licita9aO (CPL), tOma P血biico

que fafa Licita9aO na mOdalidade CONViTE do tipo MENOR PRECO, Objetivando

COntratacaO de emp「esa especializada para gerenciamento de frota.

abrangendo o cont「oie e aquisicao de combustiveis e lub珊cant壁土Para

atender as necessidades da frota de veicuIos do SENAR-AR/RN, nOS te「mOS do

P「eSente Edital, bem como nas condi96es e nos Iimites p「evistos no Regulamento de

Licita96es e Cont「atos do SENAR para essa modalidade de Iicita9aO e, Onde cabivel,

a Lei nO 8.666, de 21 de ma「eo de 1993 e suas aite「a96es.

1 - DA ABERTURA

l・1 A Comissao 「ecebe「急os envelopes Documenta9aO e Propostas de Pre90S em

SeSSaO aberta, P心bIica, a Ser 「eaIizada confo「me abaixo:

LocaI: Sala de Reuni6es do SENAR-AR/RN

Data: 25IO6/201 5 (quinta-feira)

Hora「io: 15hOOmin

l.2, Se, PO「 quaiquer razao, naO houve「 expediente na data fixada, fica adiada a

reuniao pa「a o p「imei「o dia l細subsequente, a meSma hora e locaI, SaIvo disposI9aO

em cont「ario,
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2.1. A finaIidade da p「esente Iicita9aO e a COntrata9aO de emp「esa especiaIiz

●

●

ge「enciamento de frota, abrangendo o controIe e aquisi9aO de combustiveis e

lubrificantes, SOb a forma de ca巾6es eiet「6nicos, magneticos ou out「os o「iundos de

tecnoIogia adequada, em 「ede de postos c「edenciados e lavagem veicuiar, a fim de

atende「 aos veiculos da f「ota do SENAR-AR/RN e veiculos Iocados, COnfo「me

COndi96es e especifica96es estabeiecidas nos Anexos deste EditaI・

3 - DA DOTACÅo oRCAMENTÅRIA

3.1, O valor da p「esente Iicita9急O 6 de ate R$ 154・OOO,00 (CentO e Cinquenta e

quatro mil reais) com cont「ato peIo periodo de 12 (doze) meses.

3,2. A estimativa de R$ 154。000,00 (CentO e Cinquenta e quat「o mil reais),

constitui-Se em mera P「eVisao dimensionada, naO eStando o SENAR-AR/RN

Obrigado a reaiizala em sua totaIidade, e naO Cabendo a(S) Contratada(S) o direito

de pIeitea「 qualquer tipo de 「epara9aO.

3.3. As despesas com a execu9aO dos servi9OS COnt「atados co「rerao po「 conta dos

「ecursos p「evistos no or9amentO anual do SENAR-AR/RN’do Fundo de Ampa「o as

Regionais - FAR, do B6nus de A「「ecada9aO das Regionais - BAR e do P「og「ama

Nacionai de Acesso ao Ensino Tecnico e Emprego - PRONA丁EC;

4 - DAS CONDICOES DE PARTiCIPACÅo

4,1. Pode「ao pa巾Cipa「 desta Iicita9aO tOda e quaIquer pessoa ju「idica com atua9aO

na a「ea de ab「ang台ncia no objeto iicitado, e em 「egula「 funcionamento, atendidos os

te「mos deste EditaI.

4.2. Nao sera pe「mitida a participa9aO direta ou indireta nesta licita9aO‥

a)　de emp「esa cujos s6cios ou prop「ietarios sejam funcionarios ou di「igente do

SENAR-AR/RN ;

b)　de empresa que, a quaiquer tempo, POSSua 「eSt「i96es quanto a capacidade

tecnica, idoneidade financeira e reguIaridade fiscal;

c)　de emp「esa que se enCOntre SOb fal合ncia, COnCurSO de c「edo「es’dissolu9aO

ou Iiquidaeao e de empresa concordataria;

d)　de empresa em conS6「cio ou que se encontre incursa na penalidade p「evista

no art. 31言nciso町do Regulamento de Licita96es e Cont「atos do SENAR-ARIRN;



e)　de emp「esas do mesmo g「upo econ6mico com p「opostas disti

emp「esas que tenham duaIidade de quotistas ou acionistas em

●

●

majo「itario, quer minorita「io;

4,3 Se「ao conside「adas inab冊adas, de pIano, aS PrOPOnenteS que deixarem de

ap「esentar qualquer dos documentos obrigat6「ios exigidos no p「esente edital’Ou

inco「re「em em qualque「 dos impedimentos mencionados nas aIineas ’`a’’a “e’’do

Subitem anterio「.

4.4, Embo「a este edital tenha sido elaborado est「itamente de acordo com os

p「incipios da legaIidade, da 「azoab掴dade, da impessoaIidade e da competitividade,

fica expressamente eStipuIado que, a C「ite「io exclusivo da comissao de licita9aO’

Simples ir「eguIaridade fo「mal’que eVidencie Iapso ou desaten9aO’que naO altere

nem afete o conte心do e a legitimidade dos documentos ap「esentados e que nao

cause p「e」uIZOS aOS COnCO「renteS e aO SENAR-AR/RN’ Se「a COnSide「ada

i「relevante, naO POdendo enseja「 a inab冊a9aO e/ou descIassifica9aO das

P「OPOnenteS.

5. DA APRESENTACÅo DA DOCUMEN丁ACÅo E DAS PROPOSTAS

5,1. Ås 15:00　horas do dia　25IO6I2015, na Sede do SENAR-AR/RN, OS

rep「esentantes das emp「esas proponentes deverao ent「ega「 os enve10PeS de

documenta9aO e de propostas e identificar-Se, eXibi=do cedula de identidade oficial e

a comp「ova9aO de sua condi9aO, na Seguinte fo「ma‥

a)　quando a 「ep「esenta9aO fo「 exercida na forma de seus atos de constitui9aO,

por s6cio ou dirigente, O documento de c「edenciamento consisti「a’reSPeCtivamente’

na ap「esenta9aO de c6pia do ato que estabelece a prova de representa9aO da

empresa, Onde conste o nome do s6cio e os pode「es para 「epresenta-la ou c6pia da

ata da assembleia de elei9aO do di「igente;

b)　caso o p「epOStO naO Seja seu representante eStatutario ou legai, O

c「edenciamento se「a feito por meio de procura9aO' COntendo poderes exp「essos

pa「a pratica「 todos os atos necessarios a este p「OCedimento licitat6「io, COm fi「ma

reconhecida em cart6rio, aCOmPa=hada dos atos constitutivos e de nomea9aO dos

administ「ado「es da empresa・



5.1.1. A participa9aO de 「ep「esentante nao credenciado, na fo「ma deste edi

impIica na inabiIita9aO da respectiva empresa proponente, maS impedi「a o

「epresentante de manifestar-Se e 「eSPOnder po「 eIa.

5.1.2. Nao sefa pe「mitida a pa巾cipa9aO de um mesmo 「epresentante para mais de

uma emp「esa Iicitante・

5.2. A documenta9aO de hab冊a9aO e a PrOPOSta de pre9O Se「aO ent「egueS em

envelopes separados e devidamente fechados, di「igidos a comissao de Iicita9aO,

COntendo na parte extema os dize「es constantes no modeIo abaixo:

SERVleO NACiONA」 DE APRENDIZAGEM RURAL

●　#器霊器書芸NDEDONOR丁E

CONVITE NO O2/2015- SENAR-AR/RN

NOME DO LICI丁ANTE

ENVEしOPE No l - DOCUMEN丁AeÅo

●

SERVIQO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

ADMiNISTRACÅo REGIONAL DO RiO GRANDE DO NORTE

COMISSÅo pERMANEN丁E DE LiCI丁ACÅo

CONVITE NO O2/2015 - SENAR-AR/RN

NOME DO LICiTANTE

ENVELOPE NO 2 - PROPOSTA DE PREQOS

5.2.1. Ap6s o P「esidente da Comissao de Licitaeao decIarar ence「「ado o p「azo para

recebimento dos enveIopes, nenhum outro enveiope ou documento se「a aceito"

5.2,2. Em nenhuma hip6tese se「a concedido p「azo pa「a apresenta9aO de

documentos exigidos e nao entregues no 「eSPeCtivo enveIope.

5.2.3. Envelopes poderao ser encaminhados por via postaI ou entregues em locaI,

dia ou ho「ario estabelecidos neste Edital,

6. DA HABILITACÅo

6.1 Pa「a hab冊a9aO, OS interessados deve「ao apresentar no Enveiope n" 01 -

Documenta9aO, em C6pia autenticada por tabeliao de notas ou peia Comissao
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Permanente de Licitaeao mediante apresenta9aO das vias o「lginaiS,

●

●

documentos, naO Sendo aceito c6pia de fac-SimiIe:

6.1。1 Habilitacao Juridica:

a)　Ato constitutivo, eStatutO Ou COnt「atO SOCiaI e seus aditivos em vigo「,

devidamente 「egistrados, em Se t「atando de sociedade por a96es, aCOmPanhado da

documenta9aO de eIei9aO de seus administrado「es; Ou COnt「atO SOCiaI conso=dado,

CeduIa de identidade do (S) s6cio (S) administrador (es). Os p「ocurado「es que

POSSui「em pode「es pa「a assinar proposta de p「e9O devem anexar a hab冊a9aO

ju「idica c6pia da ceduIa de identidade.

b)　Decia「a9aO de lnexistencia de fato impeditivo da habiiita9aO, nOS termOS do

modelo constante do ANEXO = deste edital;

C)　Dec!ara9aO de cump「imento do disposto no inciso XXX町　art. 7O, da

Constitui9aO Fede「al, COnforme ANEXO Ⅲ;

6.1。2 Qualificaeao T6cnica:

a)　Atestado de Capacidade Tecnica (decla「a9aO Ou Ce巾dao), fomecido por, nO

minimo, 02 (duas) pessoas juridicas de di「eito pdbIico ou p「ivado, declarando ter o

=citante p「estado ou esta「 PreStando servi9OS COmPativeis e pe巾nentes com o

objeto deste certame" O documento devera conter o nome IegiveI, endere9O e

teIefone do emitente para que, a C「iterio da Comissao Especiai de Licita9aO, Seja

COnSuItado;

6,1.3 Qua囲caeao Econ6mico-Financeira:

a)　BaIan9O PatrimoniaI e demonstra96es contabeis do t皿mo exercicio sociaI

(acompanhados de c6pia dos te「mos de abe血ra e encerramento do Liv「O Dia「io,

devidamente autenticado peIa Junta Comercial), que COmP「OVem a boa situa9aO

financeira da empresa;

b)　Caso a emp「esa seja optante do SIMPLES　-　Sistema lnteg「ado de

Pagamento de lmpostos e Contribui96es das Mic「oemp「esas de Pequeno Porfe’

ampa「ado pela Lei n.O 123’de 14 de dezemb「o de 2006・ deve「a decIa「a「 que esta

desob「igada de faze「 o baIan9O Patrimonial, aSSinada pelo seu representante Iegai e

bem como 「eferendada peIo profissionaI 「esponsavei pelas esc「itu「a96es contabeis’

incIusive exa「ando o ndmero de inscr・i9aO nO Conse肌o Regional de Contabilidade -

CRC.

c)　As empresas 「ec色m constituidas deverao apresentar o baIan9O de abe血「a;



`　d)　Certidao Negativa de FaIencia ou Conco「data expedida pelo

●

●

Dist「ibuidor, emitida em data nao supe「ior a 60 (SeSSenta) dias da sua ap「esenta9aO,

6.1,4　Regula「idade FiscaI:

_　a)　Ce面dao conjunta negativa de debitos reIativos aos Tributos Fede「ais e a

Divida Ativa da Uniao;

b)　Ce面dao negativa de debitos relativos as Cont「ibui96es P「evidencia「ias e as

de te「ceiros;

¥ C)　Ce巾ficado de ReguIaridade do FGTS;

¥ d)　Ce面dao conjunta negativa de debitos reiativos aos T「ibutos Estaduais e a

Divida Ativa do Estado;

¥ e)　Certidao negativa de d台bitos pa「a com a Fazenda MunicipaI, da sede do

Iicitante;

¥ D Ce面dao negativa de debitos t「abaihistas;

6,1.4,1 - No caso da p「OPOnente Se「 Microemp「esa (ME) ou Empresa de Pequeno

Porte (EPP), eSta deve「a ap「esentar para c「edenciamento Certidao de

enquad「amento no Estatuto Nacionai da Mic「oempresa e Emp「esa de Pequeno

Porte fo「necida pela Junta Comerciai da sede do Iicitante・ As sociedades simples,

que nao regist「arem seus atos na Junta Come「cial’deve「ao apresenta「 Ce巾dao de

Regist「o Civil de Pessoas Ju「idicas’ateStando seu enquad「amento nas hip6teses do

Art. 3O da Lei CompIementar 123/2006・

6.1.4.2 - A empresa que nao comp「OVar a COndi9aO de Mic「oempresa ou Empresa

de Pequeno Po巾e, COm a aPreSenta9aO de um dos documentos acima desc「itos,

nao te「台di「eito aos beneficios concedidos pe看aしei Comp!ementar 123/2006.

6,1,4.3 - A mic「oempresa ou emp「esa de pequeno po巾e deve「a ap「esenta「 toda a

documenta9aO eXigida no item 6.1"4, inclusive, Pa「a efeito de comp「ova9aO de

regula「idade fiscaI, meSmO que aPreSente aIguma rest「i9aO;

6.1,4.4 - Havendo alguma restri9aO na COmP「OVa9aO da 「egula「idade fiscal, Sera

assegu「ado a mic「oemp「esa ou a empresa de pequeno porte o prazo de O2 (dois)

dias dteis pa「a sua reguia「iza9aO" O te「mo inicial co「「espondera ao momento em

que a emp「esa licitante fo「 decIarada vencedora do certame licitat6rio’P「OrrOgado

PO「 iguaI pe「iodo;

6.1.4.5 - A nao apresenta9aO da documenta9aO nO PraZO menCjonado no subitem

anterio「, implicara na decadencia do direito a contrata9aO’Sendo facultado ao



SENAR-AR/RN convocar as emp「esas licitantes 「emanescentes, na Sua

CIassifica9aO Para aSSinatu「a do Contrato de P「esta9aO de Servi9OS.

●

7 - DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1 A p「oposta de pre9OS deve「a ser apresentada atendendo aos requisitos abaixo:

a)　Em duas vias e em pape=imbrado, Sem emendas, 「aSuraS, ent「elinhas ou

ressalvas, COm Va看ores expressos em moeda co「rente nacional, COntendo iocaI, data,

nome compIeto e assinatu「a do representante Iegal;

b)　Obedece「 ao objeto constante no item 2 c/c Anexo l deste EditaI;

c)　A licitante devera apresenta「 COmO VaIor ofertado (taxa de administ「a9aO),

expressa em po「centagem, COm admissao de at色O2 (duas) casas decimais;

d)　Taxa de administraeao/iucro mensaI, SOb pena de desclassifica9aO, deve「a

se「 no pe「centuaI maximo de 4% (quatro po「 Cento), que incidi「a sob「e o vaIo「

mensal dos servieos prestados, Sendo pe「mitido apenas o percentual NULO’e naO

NEGA丁IVO;

e)　O pe「centual a que se refe「e a alinea anterior devera ser apresentado em

aIga「ismo e po「 extenso, P「eVaiecendo’em CaSO de ddvidas’O Valor por extenso;

f)　P「azo de vaiidade da proposta nao inferior a 60 (SeSSenta) dias;

g)　Conte「 decIara9aO eXP「eSSa de que estao incluidos no p「e9O eVentuais

vaIo「es 「eferentes a taxas, enCargOS e Out「OS, que incidam ou venham a incidir sobre

O Servi9O a Se「 COntratado;

h)　Conter declaraeao de que, PO「 SOlicita9aO da contratante, a COntratada se

compromete a ampIiar a rede de credenciamento, nO PraZO maXimo de 30 (trinta)

dias dteis, a COnta「 do 「ecebimento da soiicita9aO, que deve「a se「 「espondida dentro

de 15 (quinze) dias uteis;

i)　Conte「 declara9aO de que se compromete a entregar OS CartoeS elet「6nicos

novos em ate lO (dez) dias uteis, aP6s a soIicita9aO formal, e disponib掴Za9aO do

c「edito no vaIor so!icitado em ate O3 (t「台s) dias血eis, COntados da data da

solicita9aO reaIizada pelo Seto「 Responsavel do SENAR-AR/RN’e em CaSO de

omissao conside「a「-Se輸a COmO aCeito.

j)　Conter declara9aO de disponibi!idade, na data de abe山「a desta Iicita9aO, de

estrutura de atendimento aos usuarios dos cart6es, atraVeS de uma cent「aI O800

com atendimento personalizado 24 (Vinte e quat「0) horas, 7 (Sete) dias por semana

e/ou atendimento elet「6nico via WEB, Pa「a atender, nO minimo, OS Servieos de



fo「necimento de saldo, trOCa de senha, autOriza9aO de limites para

●

realiza9aO de bIoqueio imediato em caso de pe「da ou 「Oubo e fo「necimento de

OutraS informae6es que se fizerem necessa「ias.

k)  lnfo「mar o ende「e9O do esc「it6「io/「epresentante da empresa Iicitante,

IocaIizado em Nata看ou Grande Natai, e O nOme do seu 「espectivo 「esponsavei

legaI, SOb pena de desclassifica9aO"

i)　Ap「esentar 「eIa9aO de estabeiecimentos credenciados em NatallRN (POStO

at6 05 km da sede desta Regional), alem dos Municipios de Jo負o Camara,

Goianinha, Lajes, Santa Cruz, Currais Novos, Aeu, Caic6, Mossor6, Patu e Pau

dos fer「os, COmO tamb6m, naS Capitais dos Estados da Regiao Nordeste,

reIa9aO de quantitativos de convenios nas Iocalidades acima informadas, COm CNPJ,

endere9O, telefone e forma de pagamento acejta.

8 - DO PROCEDiMENTOし1CITAT6RIO

8.1 Na data, ho「a「io e Iocal estabeIecidos no subitem l,1, a Comissao da「a inicio a

abertu「a desta licita9aO, mediante 「ecebimento dos envelopes DOCUMENTACÅo e

PROPOS丁A DE PRECOS,

8.2 Quando da ent「ega dos enve10PeS DOCUMENTACÅo e pROPOSTA DE

PREeOS, O reP「eSentante Iegai do p「OPOnente, Se eStive「 P「eSente, deve「a

apresentar a Comissao seu c「edenciamento・

8.3 Entende-Se PO「 Credenciada a pessoa indicada em p「OCura9aO Ou ainda o s6cio

Ou di「igente do licitante que comp「OVa「 eSSa COndi9aO documentaImente, naO Sendo

Permitida a pa巾Cipaeao de um mesmo rep「esentante para mais de uma Iicitante・

8.4 As Iicitantes que nao constitui「em 「ep「esentante lega1 0u que naO Se fize「em

prese=teS aS SeSS6es po「 inte「medio de s6cio ou dirigente serao conside「adas

intimadas nas datas das respectivas sess6es, Pa「a efeito de contagem do p「azo

「ecu「saI.

8.5 Nao havendo juigamento de hab冊a9aO e/ou de p「OPOSta de p「eeos nas sess6es

「espectivas, OS iicitantes serao convidados pa「a uma nova sessao.

8.6 De acordo com o art. 16 do Regulamento de Iicita96es e contratos do SENAR, a

CPL pode「a inverte「 o p「ocedimento・ abrindo primei「amente os enveiopes de

propostas de p「e9OS, Class洞cando os Iicjtantes’e S6 entao ab「i「 OS enVelopes de

hab冊a9aO・ Se o Iicitante cIassificado em primei「O luga「 for conside「ado inab冊ado, e

ap6s julgados eventuais 「ecursos inte「POStOS, PrOCede「-Se-a a abertu「a dos
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envelopes de hab冊a9aO dos licitantes 「emanescentes, na Ordem de cIassi

dos mesmos, ate que Seja declarado o vencedo「.

9 - DO JULGAMENTO, DESEMPATE E ADJUDICACÅo

9.1 Serao inab晒adas as licitantes que nao atenderem as especifica96es contidas

neste EditaI,

9.2 O julgamento da DOCUMENTAQÅo se「a 「eaIizado obedecendo aos c「iterios

estabelecidos no item 6, Sendo inab冊ada nessa etapa a licitante que apresenta「 a

documenta?aO em desaco「do com o estabeIecido neste EditaI・

9.3 Ap6s o julgamento da hab冊a9aO POde「ao as licitantes 「enuncia「 ao prazo

●　　reCu「Sai・ OPOrtunidade em que o p「esidente dos t「abaIhos da「a continuidade ao

P「OCedimento licitat6「io, mediante a realiza9aO da sessao de abertu「a dos enveIopes

PROPOSTA DE PREQOS.

9.4 Ultrapassada a fase de hab冊a9aO, naO Cabera mais a desist合ncia de proposta,

Salvo por motivo justo deco「「ente de fato superveniente.

9.5 O juIgamento da PROPOSTA DE PRECOS se「a reaiizado obedecidos os

c「iterios do item 7, Sendo conside「ada vencedora a proposta que ap「esenta「 o

●

MENOR PREQO GLOBA」"

9.6 No caso de empate ent「e duas ou mais ciassificadas, a Comiss急o convoca「a os

Iicitantes a participa「em de sorteio, em atO PdbIico, Ou PrOCede「a, na P「6p「ia sessao’

ao desempate mediante sorteio, CaSO tOdos estejam presentes"

9.7 O objeto desta Iicita9aO Sera adjudicado ao licitante que ap「esentar o menor

p「e9O, Observados os crit台rios de juigamento p「evistos no subitem 7"1 , COmbinado

com o subitem 9.5 do presente Edital;

9.8 A decisao da Comissao toma「-Se-a definitiva ap6s a devida homoIogaeao peIa

auto「idade competente"

10 - DAS PENALiDADES

lO.1 O Descumprimento do objeto =citado sujeitara a licitante as pena=dades

PreVistas abaixo, garantida a amp!a defesa"

a)　Advertencia ;

b)　Muita de 2% sobre o vaior mensal fatu「ado, dob「avel no caso de reincid台ncia,

a c「it全「io excIusivo do SENAR-AR/RN, que Sera descontado do pagamento

Subsequente;
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C)　Suspensao do direito de firma「 Contrato com o SENAR-AR/RN, du「ante o

P「aZO de ate O2 (dois) anos;

d)　Decia「a9aO de inidoneidade pa「a Iicitar e cont「atar com o SENAR-ARIRN,

enquanto perdu「a「em os motivos dete「minantes da puni9aO Ou ate que Seja

P「OmOVida a sua 「eab皿aeao,

10.2 A muIta e a penaIidade somente pode「ao se「 「eIevadas nos casos fortuitos e de

fo「9a maio「, devidamente justificada e comp「ovada"

11 - DAS DISPOSICOES FINAIS

=,1 A ap「esenta9aO da p「OPOSta de p「e9O imp看ica a aceita9aO Piena e totaI das

●　　condi96es deste Edital, Sujeitando-Se O licitante as san96es p「evistas no

Regulamento de Licita96es e Cont「atos do SENAR, e Onde cabivel, na Lei no

8.66611993.

●

1 1.2 Dos atos deco「rentes da apiica9aO deste EditaI cabem 「ecu「sos no p「azo de

dois dias dteis a conta「 da data de intima9aO do ato de juIgamento da hab冊a9aO e

da p「oposta de p「e9OS.

1 1.3 Os recursos serao interpostos po「 esc皿o a Comissao de Licitaeao, mediante

P「OtOCO10,

1 1.4 Quaisquer eiementos, informa96es ou escla「ecimentos 「elativos a esta iicita9aO

SeraO P「eStados peios membros da Comissao Permanente de Licita9aO,

PeSSOaImente na sede desta Entidade, Pe10 teIefone: (84) 3342-0200, Ou PeIo

endere90 eIet「6nico: CDi@sena「「n.com.b「

12-DO干OR0

O Fo「o pa「a di「imi「 dtlVidas se「a o de NataI, RN, COm eXCiusividade.

NataI-RN, 18 dejunho de 2015.

図四四
Maria 7be′eZa PereiねMonteneg′o

Presidente da Comissao

Pe「manente de Licitaeao

国
劇
図
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O Servico Naciona看de Aprendizagem Ru「aI - Administra9aO Regional do Rio

Grande do Norte (SENAR-ARIRN)

1。 DO OBJETO:

1.1 -　Contrata9aO de empresa especiaiizada pa「a gerenciamento de f「ota,

abrangendo o cont「oIe e aquisi9aO de combustiveis e Iub「ificantes, SOb a forma de

Cart6es eIet「6nicos, magneticos ou outros oriundos de tecnoIogia adequada, em

rede de postos c「edenciados e lavagem veicula「, afim de atender aos veicuIos da

f「ota do SENAR-AR/RN e veicuIos Iocados, nO Estado do Rio G「ande do Norte e nas

Capitais dos Estados da Regiao No「deste"

2, DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAeÅo

2.1 -　Assegu「ar a operacionaIidade dos abastecimentos de combustiveis e

iubrificantes nos veiculos iocados e pertencentes a f「ota do SENAR-AR/RN, na

COnSeCu9aO dos seus objetivos, COmO:

2,1,1 - Info「matiza9aO dos controIes at「aves de sistema integrado de gestao da

frota, POSSibilitando a emissao de reIat6「ios financei「os, OPeraCionais e ge「enciais,

que permitem controie total dos gastos;

2.1.2　鵜　Redueao de despesas com a f「ota, at「aVeS de controIes dinamicos e

eficazes;

2.1.3 - Redu9aO de despesas administrativas relativas a frota (COleta de dados,

digita9aO, emissao de fatu「as, COntrOIes, PeSSOai);

2.1 ,4 - Flexibiliza9aO do sistema de abastecimento e lavagem veicular, POr aCeSSO

facilitado at「aves da rede de servi9OS COm qualidade e p「e9OS adequados;

2.1.5 -AgiIidade nos p「ocedimentos;

2.1.6 - Evolu9aO nOS COntrOies, VeraCidade das info「ma96es e redu9aO do tempo de

COmPiIa9aO e ana=se de dados;

2・1・7 - Obten9aO de informa96es de toda a f「ota, em temPO habii pa「a tomada de

decis6es co「retivas;

2.1.8 - Seguran9a at「aVeS de cota pre-eStabelecida pela emp「esa pa「a cada

Veiculo/usua「io.

3。　DA FUNDAMENTACÅo

3.1. A natureza desta aquisi9aO fundamenta-Se nO Reguiamento de Licita96es e



Contratos do Servi9O Nacionai de Ap「endizagem Ru「a看- SENAR・

3,2- Enquad「a-Se na mOdalidade Convite, nOS te「mOS do a巾go 6O, incis

``b,,, do Regulamento de Licita96es e Cont「atos do Servi9O

●

Ap「endizagem Ru「aI - SENAR.

4。　DA DESCRICÅo DOS SERVICOS E EXECUCÅo DO OBJETO

4。1 - impIanta9aO de um sistema integrado at「av色s do uso de tecnoIogia de ca「t6es

Para OS VeicuIos, Visando um cont「Oie eiet「6nico do consumo de combustiveis e

Iavagem veicula「, O quaI deve「a pe「mitir a emissao de 「eIat6rios cadastrais’

OPe「aCionais e financei「os para o contro看e e gestao das info「ma96es sob「e os

veicuios, uSua「ios e respectivas despesas de abastecimento de combustiveis, 61eos

Iubrificantes e lavagem veicuIar"

4,2　-　Dever急　confeccionar cart6es magn全ticos cor「espondentes aos veicuIos

PertenCenteS a f「ota do SENAR-AR/RN e ve了cuIos Iocados.

4.3 - Dispor da 「ede de postos c「edenciados em Nafal, (POStO ate O5 km da sede

desfa Regiona!), aIem dos Munic了pios de Joao Camara, Goianinha, Lajes, Santa

Cruz, Cu「「ais Novos, A9u, Caic6, Mosso「6, Patu e Pau dos fer「os. como

tamb6m, naS Capitais dos Estados da Regiao Nordeste;

4。4- O prazo de implanta9aO devera se「 de lO (dez) dias uteis a pa面「 da assinatu「a

do cont「ato;

4.5 - AmpIia「 e disponibiiizar a 「ede de estabeIecimentos credenciados;

4。6 - Manter atualizada a 「ede de estabelecimentos c「edenciados ao sistema, COm

os respectivos pre9OS em Vigo「言nformando periodicamente ao SENAR-AR/RN as

inclus6es e excIus6es;

4.7 - ReemboIsa「 POntuaImente a rede de estabelecimentos credenciados.

4.8鵜Manter nos estabeIecimentos credenciados a sua rede, em locaI bem visiveI, a

identifica9aO de sua adesao ao sistema.

4.9 - Providenciar a imediata co「re9aO das deficiencias apontadas pelo SENAR-

AR/RN quanto a execu9aO dos servi9OS COnt「atados.

4。10 - Providenciar imediata substitui9aO do cartao po「 Pe「da ou danos causados

COmP「OVadamente・

4,11 - A contratada nao devera cobrar anuidade dos cart6es.

4.12 - Oferece「 a rela9aO dos postos credenciados nas a「eas soIicitadas・

4。13 - O fomecimento dos combustiveis abrange「a: gaSOlina, 61eo diesel, O16eo

diesei SlO, etanOl e 6ieo lubrificante,



4。14 -　Os postos prestarao os servi9OS mediante a ap「esenta9aO do

magnetico individuaI (VeicuIo e usuario)"

4。15 - A empresa contratada deve「a garantir o p「e9O de a vista dos produtos

Oferecidos pelas empresas c「edenciadas・

4.16 - A emp「esa cont「atada devera fomece「, ainda, Cart6es magn色ticos hab冊ados

Pa「a O abastecimento de quaIquer veiculo a servi9O do SENAR-AR/RN’a Se「em

utiIizados nas cidades citadas, que fica「ao sob a gua「da do 「esponsavei pelo Seto「

de T「ansporte.

4.17 - Os ca巾6es magneticos deverao ser entregues ao Gestor do Contrato,

acompanhados das 「espectivas senhas de u帥za9aO, Observando o prazo maximo

●　　de lO (dez) dias uteis’COntados a pa而da soIicita9aO PO「 eSC「ito da cont「atante・

4.18 - A emp「esa contratada tera o p「azo de at色24 (Vinte e quat「o) ho「as, a COnta「

da data do recebimento do pedido, Para C「editar o valo「 SOlicitado em cada cartao.

4.19葛A cont「atada devera substituir os cart6es magneticos que tenham perdido o

P「aZO de validade, que aPreSentem defeito que impe9am a Sua u輔za9aO, Ou que

tenham sido ext「aviados, em nO maXimo O5 (Cinco) dias cor「idos ap6s a soIicita9aO

POr eSC「ito do Gestor do Contrato.

4,20 - A emp「esa cont「atada deve「a p「OVidenciar o cancelamento imediato dos

Cart6es magneticos que fo「em extraviados, taO Iogo receba comunica9aO Oficial do

SENAR-AR/RN.

4,21 - A contratada devera disponib掴za「 via internet, O Servi9O de gerenciamento,

COnt「Ole e aquisi?aO de combustive回(gasolina comum, 6Ieo dieseI comum e etanoI) e

6Ieo iubrificante, at「aVeS do sistema para captu「a eietr6nica de dados. Deve「a

tamb6m emiti「 reIat6「ios ge「enciais conforme a periodicidade estabeiecida e

SOlicitada pela cont「atante, do tipo:

4,21.1 - Re看at6「io de Hist6rico: A contratada deve「a fomecer mensaImente

informa96es sob「e o consumo de combustive! de cada veiculo,

Pre9OS Praticados em cada estabeIecimento’an訓Se de consumo de

COmbustivel por veicuIo;

4。21。2　-　Re!at6rio de Uso: A contratada deve「a fomecer informa96es

semanais sob「e o uso de combustivel por veicuio, disc「iminando o

posto c「edenciado onde foi realizado o abastecimento’localidade’

horario, tipo de combustivel, n轟me「o de lit「os, Valo「 e o condutor

(que at「aves de senha executou o abastecimento)"



4。22 - Conforme a necessidade da contratante pode「ao ser soIicitados

reIat6rios ou o aperfei9OamentO dos ja 「ealizados,

4。23　-　A contratada disponibiIiza「a para a Cont「atante, base de dados

descentralizada e automatica para recupera9aO e PrOCeSSamentO de informae6es

「elativas as opera96es reaIizadas po「 Cada um dos veicuIos, de maneira a se

PrOCede「 COntinuamente o ge「enciamento e cont「oIe da frota.

4,24 - Quando da assinatu「a do contrato, a COnt「atante disponibilizara a contratada

reia9aO dos veicu!os da frota do SENAR-AR/RN e locados que se「ao abastecidos.

4"25 - A cont「atada deve「a ofe「ecer t「einamento no softwa「e de ge「enciamento,

Pa「a nO minimo t「es funcjona「ios do SENAR-AR/RN, Sem 6nus adicional.

●　　4・26- A cont「atada deve「a mante「 um servi9O de atendimento ao cliente via teIefone

e nomea「 um gestor do cont「ato, Para P「eStar informa96es e negociar di「etamente

COm O 「eSPOnSaVel designado do SENAR-AR/RN,

5.　DOS CART6ES DE ABAS丁ECiMENTO

5"1 -　Os ca直6es elet「6nicos’ magneticos ou out「os oriundos de tecnoIogia

adequada, deve「ao se「 dotados de t「iIha magnetica, mediante uso de senha pessoai

e int「ansferiveI, e COnter meCanismos que assegurem prote9aO COnt「a faisifica9aO.

5"2　-　Os cart6es eietr6nicos, magneticos ou outros oriundos de tecno!ogia

adequada, a Se「em nOS eStabeiecimentos credenciados, deve「ao conte「 as

Seguintes info「ma96es:

●　Nomede Fantasia;

●　Nome e mat「icula do benefici±油o (CaSO Seja u輔zado o cartao em nome do

usua「io);

●　Nome da licitante vencedo「a.

5.2。1葛Os dados citados no subitem 5,2 poderao ser ap「esentados de forma

「esumida, desde que nao percam a sua ca「acte「istica de

jdentifica9aO.

5.3　-　Os cart6es eiet「6nicos, magneticos ou out「OS Oriundos de tecno10gia

adequada, deve「ao ser ent「egues na sede do SENAR-AR/RN, Sito na Rua Dom

Jose Tomaz, 995, Tirol, Natal(RN), nOS dias dteis no horario de 8h as 12h e das 14h

as18h.

5.3.1 - O SENAR-AR/RN fomecera, Se neCeSSa「io, Pa「a a COnfeceao dos

Cart6es elet「6nicos, magneticos ou out「OS O「iundos de tecno10gia

adequada, =stagem contendo o nome completo dos funciona「ios e suas



●

「espectivas mat「iculas, e quaisque「 out「as informa96es que se fizerem

necessarias;

5"3・2 - Os cart6es eIetr6nicos’magneticos ou outros o「iundos de tecnoIogia

adequada deverao se「 ent「egues em ate lO (dez) dias血eis, COntados

da data da soiicita9aO rea!izada pelo Setor Responsavel do SENAR-

AR/RN;

5・3・3 - Todas as despesas pa「a confeccao dos cart6es magneticos, Ca「ga e

「ecarga, deve「ao esta「 inclusas na Taxa de Administ「a9aO, e em CaSO

de taxa zero ou nuIa, devera oco「「er po「 conta da Contratada,

6。　DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS E LOCAiS

6.1 - A empresa contratada deve「a ap「esentar 「ela9aO de estabeiecimentos

Credenciados em ambito estadual, em eSPeCial nos municipios de em Natal/RN

(POStO ate O5 km da sede desta Regional), ai色m dos Municiptos de Joao Cama「a,

Goianinha, Lajes, Santa Cruz, Cu「rais Novos, Acu, Caic6, Mosso「6, Patu e Pau dos

ferros, COmO tamb色m, naS Capitais dos Estados da Regiao No「deste, rela9aO de

quantitativos de conv台nios nas IocaIidades acima informadas’COm CNPJ, endereeo

e fo「ma de pagamento (On-Iine) aceita. A quantidade de estabelecimentos

informados pa「a as demais cidades se「a conside「ada satisfatC油a, Sendo facuitado

ao SENAR-AR/RN, durante a vigencia do cont「ato, O di「eito de solicitar o

C「edenciamento de novos estabeIecimentos, CObrindo Iocais estrat色gicos para um

melho「 atendimento.

6・2 - Devendo manter nos estabeIecimentos’em loca両siveI e de fac旧dentifica9aO,

O adesivo com iogotipo, banner ou outro equiPamentO de comunica9aO Visual.

6・3 - AmpIiar e dispon酬izar a rede de estabeiecimentos c「edenciados, aP6s a

devida so=cita9aO formaI do SENAR-AR/RN, nO PraZO de at6 30 (t「inta) dias co「「idos,

7。　　DAS RESPONSAB寒LIDADES DA EMPRESA VENCEDORA

7.1 - Atende「 as condi96es do 「espectivo Termo de Refe「encia, bem como de sua

P「OPOSta COme「Cial.

7.2 - Responsab掴za「-Se Pelo fieI cumprimento dos servi90S Objeto da presente

COntrata9aO, ficando cIaro que a a9aO Ou Omissao totai ou pa「ciai da fiscaIiza9aO do

SENAR-AR/RN nao eximira a cont「atada de sua responsab掴dade quanto a

execueao dos servi9OS.

7.3 - P「estar todos os escIa「ecimentos que fo「em so=citados pela Cont「atante, Cujas

「eclama96es 「efe「entes a execu9aO COntratual se obriga prontamente a atende「,



●

●

7.4 - Designa「 po「 escrito um representante pe「ante o SENAR-AR/RN para p「esta「

escIarecimentos e atende「 as recIama96es que porventu「a surgi「em durante a

execu9aO do contrato"

7.5　-　A cont「atada devera 「eemboIsar pontualmente os estabeIecimentos

COnVeniados com os vaIores referentes aos c「editos utiIizados deco「rentes da

PreSente COnt「ata9aO, aSSeVerando-Se Peio 「eemboIso, Sendo este da exciusiva

responsab帥dade da emp「esa contratada・

7.6 - A cont「atada ob「iga-Se a atender, OS Servi9OS Para OS quais se「a contratada,

aiem das obriga96es e responsab帥dades descritas neste Te「mo de Refe「台ncia, nOS

termos abaixo:

7。6。1 - impIantar o sistema de gerenciamento, COntrOle e aquisi9aO de

combustivel (Gasoiina Comum, Oleo Diesel Comum, Oleo DieseI SlO e

EtanoI) e OIeo Lub「ificante e lavagem veicular, na forma especificada

Peia Cont「atante;

7。6。2　-　Ga「anti「, durante a vigencia do cont「ato, O atendimento pa「a

abastecimento de combustivel na 「ede de postos c「edenciados nas

iocalidades especificadas peia cont「atante;

7。6。3 - Comunicar por esc「ito a Contratante, nO PraZO maXimo de 24 (Vinte e

quatro) horas, SemP「e que houve「 aIte「a9aO nO Credenciamento de

POStOS de abastecimento, justificando o motivo e ga「antindo que haja

uma quantidade minima de credenciados nos Iocais informados;

7。6.4　- Atender todas as obriga96es p「evidenciarias, fiscais, t「abalhistas,

t「ibutarias e comerciais 「esultantes da execu9aO do servi9O.

7。7 - Quando da impIanta9aO do sistema e inciusao de novos veicuIos, fo「necer,

sem 6nus pa「a o SENAR-AR/RN, tantOS Cart6es magn色ticos de abastecimentos

quanto forem soIicitados para os veiculos info「mados, de aco「do com as

SOIicita96es, COmO tambem, Pa「a OS SeuS uSuarios (Se fo「 O CaSO).

7。8 - Substitui「 os ca「t6es magneticos defeituosos ou danificados, SemP「e que

so=citado, Sem 6nus para o SENAR-AR/RN.

7.9 - Lan9a「 nO Sistema de gestao em tempo 「eaI, nO minimo as seguintes

informa96es‥ identifica9aO do veiculo’nOme do motorista, O Vaior do abastecimento’

quantitativo de Iit「os, aP6s cada fo「necimento〃

7.10 - 1nspeciona「 pe「iodicamente os estabelecimentos credenciados, PO「 iniciativa

pr6pria (de oficio) ou a pedido do Gestor do Cont「ato.



7.1 1 - Presta「 pronto atendimento as soIicita96es emitidas peIo SENAR-AR/RN.

7.12 - Devera manter servi9O de atendimento at「av6s de uma cent「a1 0800 com

atendimento personalizado 24 (Vinte e quatro) ho「as, 7 (Sete) dias po「 semana e/ou

atendimento eIetr6nico via WEB’ Para atender no minimo os servi9OS de

fomecimento de saIdo, t「OCa de senha, autO「iza9aO de Iimites pa「a comp「as,

realizaeao de bIoqueio imediato em caso de pe「da ou 「oubo e fo「necimento de

OutraS informa96es que se fize「em necessarias.

7。13 - Arcar com os custos de impIementa9aO do sistema de gerenciamento,

7,14 - Capacitar, Sem　6nus para o SENAR-AR/RN, tOdos os envoividos na

COntrataeaO, Obedecendo o p「azo maximo de 30 (trinta) dias, COntados da data da

●　　aSSinatura do contrato’e mantendo essa obriga9aO du「ante toda dura9aO do

COnt「atO.

●

7,15 - Manter os dados ge「enciais disponiveis e em o「dem durante toda a vigencia

do cont「ato e peio prazo minimo de 5 (Cinco) anos a contar do ence「ramento do

P「aZO de presta9aO dos servi9OS e disponibiiiza-Ios, Sem CuStO aO SENAR-AR/RN,

quando soiicitado"

7。16　- indica「 rep「esentante para prestar esciarecimentos, atender possiveis

reclama96es e providencia「 o atendimento das so=cita96es fo「muladas.

7.17　-　Responsab掴za「-Se PeIos danos causados, direta ou indiretamente, a

COnt「atante, Ou a te「Ceiros, deco「「entes de cuIpa ou doio de seus representantes,

empregados e fomecedo「es, du「ante a execu9aO dos servi9OS, NÅo excluindo ou

reduzindo essa responsab掴dade no caso de fiscaIiza9aO Ou O aCOmPanhamento

Se「em feito pela cont「atante・

7。18 - BIoqueio dos cart6es em tempo 「eal.

7.19 - Nao transfe「ir a outrem, nO tOdo ou em parte, O Objeto da presente Iicita9aO.

7.20 - Se「ao de intei「a e totaI responsabiiidade da empresa cont「atada todas as

despesas decorrentes da p「esta9aO de servi9OS Objeto da presente contrata9aO,

inciusive salarios dos seus empregados, taXaS言mpostos, CuStOS administrativos e de

imp「essao de cart6es, enCargOS SOCiais e outras necessa「ias, COmO tambem o 6nus

de indeniza「 todo e qua!quer p「eJu-ZO PeSSOaI ou mate「ial que possa advi「 di「eta ou

indiretamente ao SENAR-AR/RN, Ou a te「Ceiros, nO eXe「Cicio de sua atividade.

7,21 - E de responsabiiidade da empresa contratada todo e qualque「 Prejuizo

causado ao patrim∂nio do SENAR-AR/RN ou a terceiros por qualquer de seus

funciona「ios, 「eP「eSentanteS Ou PrePOStOS, meSmO na eXeCu9aO dos servi9OS・



●

●

7。22 - Responsab硝zaトSe Pela confiabiiidade dos servi9OS eXeCutados garantindo

uma boa quaiidade e seguran9a dos mesmos.

7.23 - Observar e cump「i「 todas as especifica96es e orienta96es contidas neste

Termo de Referencia, COmO tambem no Edital e Anexos, independente de

transcrI9aO.

8.　DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Sao ob「iga96es da CONTRATANTE, alem de outras advindas ou deco「「entes do

P「eSente Cont「ato:

a) Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de aco「do com o p「e9O e COndi96es

estipuladas neste instrumento.

b) P「omove「, atraVeS da Unidade de Gestao Administ「ativa, O aCOmPanhamento e a

fiscaliza9aO dos servi9OS, SOb os aspectos quantitativo e qualitativo’anOtando em

registro pr6p「io as faIhas detectadas e comunicando a CON丁RATADA・ aS

oco「「合ncias de quaisquer fatos que, a Seu Crite「io- eXりam medidas co「retivas po「

Parte da mesma.

c) P「opo「ciona「 todas as fac掴dades indispensaveis ao bom cump「imento das

execu96es contratuais’inclusive pe「miti「 o =v「e acesso dos tecnicos da contratada

as dependencias do cont「atante relacionadas a execueao do cont「ato.

d) Comunicar forma! e imediatamente a contratada qualquer anormalidade no

fo「necimento em desaco「do com as exigencias estabelecidas.

e) lndicar os Iocais necessarios ao abastecimento da f「ota"

f) Fo「nece「 a rela9aO de usua「ios e f「ota a serem Cadast「ados pa「a execu9aO

COntratual.

g) Rea=za「 o ge「enciamento e fiscaiiza9aO do contrato"

h) Fomecer atestados de capacidade t色cnica quando soIicitado-　desde que

atendidas as obrigag6es contratuais.

9。　DA ESTIMATiVA DE CUS丁OS

9。1 - Para a aquisi9負O dos servi9OS de manuten9aO e COmP「a de combustiveis e

iubrificantes, Para O abastecimento dos veicuios da frota do SENAR-AR/RN e

veicuIos Iocados, eStima-Se em um gaStO anual de R$ 154.000,00 (CentO e

Cinquenta e quatro m出eais)・



1O.　DA FORMA DE PAGAMENTO

●

●

10.1 - O pagamento sera efetuado quinzenaImente, em mOeda corrente, POr C「edito

automatico via inte「net ou cheque nominal, em at台O5 (Cinco) dias uteis ap6s a

ent「ega da seguinte documenta9aO:

a) Nota Fiscal v訓da, IegiveI e sem rasuras;

b) Ce面dao conjunta negativa de debitos 「elativos aos Tributos Fede「ais e a

Divida Ativa da Uniao;

C) Ce巾dao negativa de debitos 「eIativos as Cont「ibui96es Previdencia「ias e as

de te「Ceiros;

d) Ce輔icado de Regularidade do FGTS;

e) Certidao conjunta negativa de debitos relativos aos Tributos Estaduais e a

Divida Ativa do Estado;

f) Certidao negativa de debitos pa「a com a Fazenda Municipai, da sede do

iicitante;

g) Ce巾dao negativa de debitos t「abaIhistas;

11.　DOS MOTiVOS DE RESCISÅo DO CONTRATO PELO SENAR-ARIRN

=.1 - O p「esente cont「ato podera ser 「escindido por‥

a) Ato unilateraI escrito e motivado da contratante, Sem P「ejuizo das san96es

cabiveis, Sendo notificado o contratado, COm anteCedencia de 15 (quinze)

dias;

b) AmigaveImente, POr aCOrdo entre as parfes, desde que conveniente e

OPO巾una pa「a a COntratante;

c) Judicialmente, nOS te「mOS da legisIa9aO Pertinente;

d) Por inexecu9aO ParCia1 0u tOtal do contrato;

e) Ocor「encia de casos fo両tos ou de fo「9a maio「, que Obstem a perfeita

execu9aO deste neg6cio juridico.

12.　DAVIGENCIA

12。1 - O Cont「ato tera vig合ncia de 12 (doze) meses, POdendo, a C「iterio do SENAR-

AR/RN, Se「 renOVado po「 sucessivos periodos de 12 (doze) meses ou fracao’ate O

limite de 60 (SeSSenta) meses"

13.　DO INiclODOSSERVICOS



13.1 - O p「azo pa「a a impianta9aO do sistema, 「eSPeCtivo t「einamento e Ijbe「a9aO

●

●

rede credenciada, devera oco「「e「 em ate lO (dez) dias I]teis, a COnta「 da data de

inicio da vigencia do inst「umento cont「atual, devendo fo「necer cart6es eiet「6nicos,

magneticos ou outros o「iundos de tecnoIogia adequada言mpianta9aO do sistema,

「espectivo t「einamento e libe「a9aO da rede c「edenciada"

14. DASDISPOSiC6ESGERAIS

14.1 - Os p「e9OS Praticados deve「ao se「 OS da bomba no ato do abastecimento, nOS

Pre9OS PrOPOStOS eStaraO incIusas todas as despesas 「eIativas a p「esta9aO dos

Servi9OS, fo「necimento dos documentos de Iegitima9aO’ Cart6es eIet「6nicos,

magn色ticos ou outros oriundos de tecnoIogia adequada’tais como‥ impostos’

t「ibutos, 「emeSSaS menSais e eme「genciais, enCa「gOS SOCiais, f「ete, etC,

図四四
Maha Thereza Pe′eiIa MonfenegIO

P「esidente da Comissao Permanente de Licita9aO



DECLARACÅo

(NOME DA EMPRESA)

●

●

CNPJ nO

Sediada

decIa「a, SOb as penas da lei, que ate a

PreSente data inexistem fatos impeditivos para a sua hab冊a9aO nO PreSente PrOCeSSO

=citat6「io, Ciente da ob「igatoriedade de decla「ar oco「「encias posterio「es.

Natal(RN), de de 2015.

EMPRESA:

Assinatura do Representante 」egaI



DECLARACÅo

insc「ito no CNPJ nO.

POr interm6dio de seu 「ep「esentante Iegal, O(a) Sr.(a)

POrtador(a)　da Carteira de ldentidade n。

e do CPF nO DECしARA, Pa「a

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nO 8.666, de 21 de Junho de 1993, aC「eSCido

Pela Lei nO 9.854, de 27 de Outub「O de 1999' que naO emP「ega menO「 de dezoito anos em

●　　trabalho notu「no’Perigoso ou insaIub「e e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emp「ega menO「, a Partir de quatorze anos, na COndicao de aprendiz (

)★〇

番em caso afirmativo, aSSinalar no espaco entre pa「enteses.

Natal(RN)_de de 2015.

EMPRESA:

Assinatu「a do Rep「esentanteしegai

●



SENAR-AR/RN

Comissao Permanente de Licita9aO - REFERENCIA: Carta Convite no O2/2015

1　　- OBJETO: Contrata9aO de empresa especiaIizada para gerenciamento de f「ota,

abrangendo o controle e aquisi9aO de combustiveis e lub「ificantes, SOb a fo「ma de cart6es

elet「6nicos, magneticos ou out「os o「iundos de tecnoIogia adequada, em 「ede de postos

C「edenciados e lavagem veicuIar, afim de atender aos veicuIos da frota do SENAR-ARIRN e

Veiculos Iocados, nO Estado do Rio G「ande do Norte e nas Capitais dos Estados da Regiao

No「deste.

●

VAしORMENSAしESTIMADO �"B�

TAXADEAD肌NISTRACÅo(Oa4%)* ��

VAしORTOTALMENSAL �"B�

VAしOR TOTAしDA PROPOSTA 〈12 meses)

★ Sendo permitido um pe「centuaI da taxa de administracao nulo,

VALOR POR EXTENSO:

2 - PRAZO DE VALiDADE DA PROPOSTA:

3 - DECLARAC6ES:

Decla「amos que nos p「eeos mantidos na p「oposta esc「ita e aqueies que por ventu「a vie「em

a ser ofertados atrav6s de lances verbais, eStaO inciuidos todos os custos com t「ibutos,

luc「os, enCa「gOS t「abaihistas, PreVidencia「ios e quaisque「 outras despesas ine「entes ao

fo「necimento do produtosIservieos que incidam sob「e o o馴eto da licita9aO.

DecIaramos que, PO「 SOIicitaeao da contratante, nOS COmPrOmetemOS a amP=ar a 「ede de

Credenciamento, nO PraZO maXimo de 30 (t「inta) dias uteis, a COnta「 do 「ecebimento da

SOlicita9aO, reSPOndendo a demanda dentro de 15 (quinze〉 dias dteis・

Declaramos nosso comp「omisso com a entrega dos cart6es eletr6nicos novos em ate lO

(dez) dias dteis, aP6s a so=cita9aO formal, e disponib帥zaeao do c「edito no vaio「 SO=citado

em ate O3 (t「es) dias dteis, COntados da data da soiicitaeao.

DecIaramos ter disponib輔dade, neSta data, de estrutura de atendimento aos usuarios dos

cart6es, atraVeS de uma centrai O800 com atendimento pe「SOnalizado 24 (Vinte e quat「0)

horas, 7 (Sete) dias po「 semana eIou atendimento eIetr6nico via WEB, Pa「a atende「, nO

minimo, OS Servieos de fomecimento de saldo, trOCa de senha, autO「iza9aO de limites pa「a

compras, reaIizacao de bIoqueio imediato em caso de pe「da ou roubo e fomecimento de

OutraS informa96es que se fizerem necess書面as;



4 _ ESCRIT6RIO EM NATA」 OU GRANDE NATAL

Endere9O COmPIeto:

Responsave=egal:

de de de 2015

Nome e assinatura do ReDreSentante Leaal

●

●

OBS,: Anexa「 a p「OPOSta 「eia9aO de estabeiecimentos c「edenciados em NataI/RN (POStO at6 05 km

da sede desta RegionaI), aiem dos Municipios de Joao Cama「a, Goianinha, Lajes, Santa C「uz,

CurralS Novos, A9u, Caic6, Mossor6, Patu e Pau dos fer「OS, COmO tambem nas Capjtais dos Estados

da Regiao No「deste, 「elaeao de quantitativos de convenios nas Iocalidades acima informadas, COm

CNPJ, ende「eeo, telefone e forma de pagamento aceita (Clausu看a S6tima, aiinea `’l” do Edital).



CON丁RATO nO P RES丁ACÅo

DE SERVICOS QUE ENTRE Si CE」EBRAM O

SERVICO NACIONAし　DE APRENDIZAGEM

RURAL-SENAR-ARIRN E

O SERVICO NACIONA」 DE APRENDiZAGEM RURAL　- Administ「a9aO

RegionaI do Rio G「ande do Norte -　SENAR-AR/RN, SOCiedade civii sem fins

iuc「ativos, inscrita no CNPJ nO O4,256,238/0001-33, COm Sede na Rua Dom Jose

Tomaz, 995 - Tirol - Natal/RN, reP「eSentado neste ato pelo P「esidente do ConseIho

Administ「ativo JOS巨ÅLVARES VIEiRA, brasiIeiro, PrOduto「 ruraI, PO巾ado「 do RG nO

5.412.761 SSP/MG, CPF nO 804.969.896-34, doravante denominado simplesmente,

CONTRATANTE ,　　e de out「O lado,　　a emPreSa

CNPJ sob o nO

COm Sede na

●

neste ato　　　「epresentado por seu S6cio-Prop「iet書面0

b「asiIei「o(a), POrtado「 do RG nO

e CPF nO　　　　　　　　　　　,　do「avante denominada

Simp!esmente, CON丁RATADA, tem entre Si, justo e contratado, e Celeb「am po「 fo「9a

do presente inst田mentO, mediante pro∞SSO Licitat釦o Carta Convite OO2/2015,

eiaborado na forma do ReguIamento de Licita96es e Contratos do SENAR e, Onde

Cabivel, a Lei 8,666/93, COntratO, Para PreSta9aO de servi9OS, mediante as seguintes

CIausulas:

CLÅusuしA PRIMEIRA寒DO OBJETO‥

Constitui objeto do p「esente contrato a presta9aO de servi9OS de gerenciamento de

f「ota, abrangendo o cont「oIe e aquisi9aO de combustiveis e lub輔cantes, SOb a forma

de cart6es elet「6nicos, magneticos ou out「OS Oriundos de tecnoIogia adequada, em



「ede de postos credenciados e iavagem veicuiar, a fim de atende「 aos

●

●

frota do SENAR-AR/RN e vefcuios Iocados, nO Estado do Rio G「ande do No巾e e nas

Capitais dos Estados da Regiao No「deste, ∞nforme condi96es e especifica96es

estabeiecidas nos Anexos deste EditaI.

PARÅGRAFO PRIMEIRO - Ficam fazendo parte integ「ante do presente ∞ntratO O

Edital do Convite nO O2/2015 - SENAR-AR/RN, SeuS aneXOS e a P「OPOSta da

CONTRATADA言ndependentemente de t「anscrisao.

PARÅGRAFO SEGUNDO - O p「esente contrato abrange cobe山ra com 「ela9aO de

estabeIecimentos c「edenciados em NatalIRN (POStO at6 05 km da sede desfa

Regionai), ai色m dos Municipios de Joao C台mara, Goianinha, Lajes, Santa Cruz,

Cu「rais Novos, Acu, Caic6, Mossor6, Patu e Pau dos fe什OS, COmO tamb6m, aS

Capitais dos Estados da Regiao No「deste。

CLÅusuLA SEGUNDA - DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA.

Sao obriga96es da CONTRATADA, aIem de outras advindas ou deco「「entes do

P「eSente Cont「ato:

a)Atender as condi96es do respectivo Te「mo de Refer台ncia, bem como de sua

P「OPOSta COmerCiaI.

b) Dar fieI cumprimento aos servieos objeto da p「esente cont「ata9aO, ficando cla「o

que a a9aO Ou Omissao totaI ou pa「cial da fiscaliza9aO do SENAR-AR/RN nao

eximifa a cont「atada de sua 「esponsabiIidade quanto a execu9aO dos servi9OS,

C) Prestar todos os esc!arecimentos que forem soIicitados pela Contratante, Cujas

reciama96es 「eferentes a execu9aO COntratuaI se ob「iga p「ontamente a atender.

d) Designar, POr eSC面O, um 「eP「eSentante Para P「eStar eSCIa「ecimentos e atende「

as 「eciama96es que porventu「a surjam du「ante a execu9aO do cont「ato.

e) ReemboIsa「 pontuaImente os estabeIecimentos conveniados ∞m OS Va10reS

refe「entes aos c「editos utiIizados deco汀enteS da p「esente contrata9aO,

asseve「ando葛Se Peio reemboiso, Sendo este da exciusiva 「esponsab掴dade da

empresa contratada・

f) Atender os servi9OS Para OS quais foi contratada, aIem das obriga96es e

「esponsabilidades descritas neste Termo de Refe「encia, nOS termOS abaixo‥

1 - Impiantar o sistema de gerenciamento, ∞nt「OIe e aquisi9aO de ∞mbustiveI

(Gaso看ina Comum, OIeo Diese- Comum, 6leo Diesel SlO e Etanol) e O!eo

」ub輔cante, na forma especificada peIa Cont「atante;



ime諮輩a=　-　Garantir, du「ante a vig台ncia do contrato, O atendi

●

●

abastecimento de combustivel na 「ede de postos credenciados nas

Iocalidades especificadas pela cont「atante;

I=葛Comunicar por escrito a Cont「atante, nO P「aZO maXimo de 24 (Vinte e

quatro) ho「as, SemPre que houve「 altera9aO nO C「edenciamento de postos de

abastecimento, justificando o motivo e ga「antindo que haja uma quantidade

minima de c「edenciados nos iocais info「mados;

lV　-　Atender todas as ob「iga96es p「evidenciarias, fiscais, t「abaihistas,

t「ibuta「ias e come「ciais 「esuItantes da execueao do servi9O,

g) Quando da implanta9aO do sistema e incIusao de novos veicuios, fomece「, Sem

6nus pa「a o SENAR-AR/RN, tantOS Cart6es magneticos de abastecimentos quanto

forem soiicitados pa「a os veicuIos informados, de aco「do com as solicita96es, COmO

tamb色m para os seus usua「ios (Se for o caso).

h) Substituir os cart6es magneticos defeituosos ou danificados, SemP「e que

soIicitado, Sem 6nus pa「a o SENAR-AR/RN・

i) Lanea「 no sistema de gestao em tempo real, nO minimo, aS Seguintes

info「ma96es: identifica9aO do veicuIo, nOme do moto「ista, O Vaior do abastecimento

e quantitativo de litros’aP6s cada fo「necimento・

j) inspeciona「 periodicamente os estabeIecimentos credenciados’PO「 iniciativa

p「6p「ia (de oficio) ou a pedido do Gesto「 do Cont「ato.

k) Prestar p「onto atendimento as soIicita96es emitidas peIo SENAR-AR/RN"

l) Mante「 servi90 de atendimento at「aves de uma cent「a1 0800 com atendimento

personaiizado 24 (Vinte e quat「o) ho「as, 7 (Sete) dias por semana e/ou atendimento

eletr6nico via WEB, Pa「a atender, nO minimo’OS Servi9OS de fo「necimento de saido’

t「oca de senha, autO「iza9aO de limites pa「a compras’ reaIiza9aO de bloqueio

imediato em caso de perda ou 「oubo e fo「necimento de out「as info「ma96es que se

fize「em necessa「ias.

m) A「ca「 com os custos de impiementa9aO do sistema de ge「enciamento・

n) Capacita「, Sem 6nus para o SENAR-AR/RN, tOdos os envoIvidos na cont「ata9aO’

obedecendo ao p「azo maximo de 30 (trinta) dias, COntados da data da assinatura do

cont「ato, e mantendo essa ob「iga9aO durante toda du「a9aO do cont「ato.

o) Manter os dados gerenciais disponiveis e em o「dem du「ante toda a vigencia do

contrato, PeIo prazo minimo de 5 (Cinco) anos a contar do ence「「amento do prazo de



PreSta9aO dos servi9OS, Ob「igando-Se a disponib帥za-Ios, Sem CuStO Para O S

AR/RN, quando soIicitado,

ENAR-

●

●

P) Indicar 「ep「esentante para prestar escIarecimentos, atender possiveis

recIama96es e p「OVidencia「 o atendimento das soiicita96es fo「muladas.

q) Responsab掴za「-Se PeIos danos causados, di「eta ou indiretamente, a COntratante,

Ou a terCeiros・ deco「rentes de cuIpa ou doIo de seus representantes, emPregados e

fomecedores, du「ante a execu9aO dos servi9OS, NÅo excIuindo ou reduzindo essa

「esponsab帥dade no caso de fiscaliza9aO Ou O aCOmPanhamento serem feito pela

CO ntrata nte.

r) BIoquear os cart6es em tempo real.

S) Nao t「ansferi「 a out「em, nO tOdo ou em parte, O Objeto da presente iicita9aO.

t) Responsab掴zar-Se PO「 tOdas as despesas deco「「entes da presta9aO de servi9OS

Objeto da p「esente contrata9aO, incIusive salarios dos seus emp「egados, taXaS,

impostos, CuStOS administ「ativos e de impressao de cart6es, enCargOS SOCiais e

OutraS neCeSSarias, COmO tambem o 6nus de indenizar todo e qualque「 prejuizo

PeSSOal ou materiai que possa advi「 direta ou indi「etamente ao SENAR-AR/RN, Ou a

terceiros, nO eXe「Cicio de sua atividade.

u) Responsab掴za「-Se PeIa confiab掴dade dos servi9OS eXeCutados ga「antindo uma

boa quaiidade e seguran9a dos mesmos.

V) Da「 ciencia ao SENAR-AR/RN, imediatamente e po「 escrito, de qualque「

anormaiidade que verifica「 na execu9aO dos servi9OS;

W)Observa「 e cump「ir todas as especificae6es e o「ientae6es contidas no Te「mo de

Refer台ncia, COmO tambem no Edital e Anexos言ndependente de t「ansc「i9aO.

PARAGRAFO PRiMEIRO - Se「a de intei「a 「esponsabilidade da CONTRATADA o

atendimento aos preceitos contidos na legisia9aO laborai, bem como, em eSPeCiai no

que se 「efere a seguranea e medicina do trabaiho de seus funcionarios,

「esponsabiIizando-Se ainda, PeIos pagamentos dos adicionais dai deco「「entes e peIo

fornecimento de EPl quando fo「 o caso,

PARAGRAFO SEGUNDO - O SENAR-AR/RN nao responde「a por quaisque「 6nus,

di「eitos ou obriga96es vincuIados a legisIa9aO tributaria, trabalhista, P「eVidenciaria

Ou SeCurita「ia, bem comO decorrentes da execu9aO do p「esente cont「ato, Cujo

CumP「imento e responsab帥dades cabe「ao, eXC山sivamente, a CONTRATADA"



●

●

CLÅusu」A TERCEIRA - DAS OBRiGACOES DA CON丁RATANTE

Sao ob「iga96es da CONTRATANTE, aIem de outras advindas ou deco什enteS do

P「eSente Contrato:

i) Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de aco「do com o p「e90 e COndie6es

estipuIadas neste instⅢmentO.

j) P「omove「, at「aVeS da Unidade de Gestao Administrativa, O aCOmPanhamento e a

fiscaIiza9aO dos servi9OS, SOb os aspectos quantitativo e qualitativo’anOta=do em

「egist「o p「6p「io as falhas detectadas e　∞municando a CONTRA丁ADA’ aS

oco汀enCias de quaisque「 fatos que, a Seu C「ite「io, eXI」am medidas co什etivas po「

Parte da mesma.

k) P「oporciona「 todas as faciIidades indispensaveis ao bom cump「imento das

execu96es contratuais, incIusive permiti「 o liv「e acesso dos tecni∞S da contratada

as dependencias do ∞ntratante reiacionadas a execu9aO do contrato.

1) Comunicar formal e imediatamente a ∞ntratada qualquer anormalidade no

fo「necimento em desacordo com as exigencias estabeIecidas.

m)lndica「 os Iocais neoessa「ios ao abastecimento da frota.

n) Fome∞r a 「eiaeao de usu釦os e f「ota a serem cadastrados pa「a execu9aO

COnt「atual.

o) Reaiiza「 o ge「enciamento e fisca=za9aO do ∞nt「atO.

p) Fome∞「 ateStados de　∞PaCidade tecnica quando solicitado, desde que

atendidas as o師ga96es cont「atuais・

CLÅusuLA QUARTA - DO VALOR

O SENAR-ARIRN efetuara o pagamento mensai das fatu「as devidas pelo

fomecimento de combustiveis, aC「eSCido da taxa de administ「a9aO de

no prazo maximo de O5 (Cinco) dias uteis, mediante a

ap「esenta9aO da nota fiscaI/fatu「a’devidamente atestada pela unidade competente.

PARÅGRAFO UN書CO - O vaIor anua! estimado deste cont「ato e de R$ 154.000,00

(CentO e Cinquenta e quat「O m出eais)・

CLÅusuLA QUiNTA - DO PAGAMENTO

O pagamento se「a efetuado quinzenalmente・ em mOeda co「「ente’PO「 C「edito

automatico via internet ou cheque nominal, em ate O5 (Cinco) dias uteis ap6s a

ent「ega da seguinte documenta9aO:



ぎS酬描IAR宮

h) Nota Fiscal v訓da, legive看e sem 「asu「as;

●

●

i) Ce巾dao conjunta negativa de debitos 「eIativos aos Tributos Fede「ais e a

Divida Ativa da Uniao;

j) Certidao negativa de debitos reIativos as Con面bui96es P「evidencia「ias e as

de terceiros;

k) Ce巾ficado de Regularidade do FGTS;

I) Certidao conjunta negativa de debitos reIativos aos Tributos Estaduais e a

Divida Ativa do Estado;

m) Certidao negativa de debitos pa「a com a Fazenda MunicipaI, da sede do

licitante;

n) Certidao negativa de debitos trabaihistas;

CLÅusuLA SEXTA - DA DOTACÅo oRCAMENTÅRIA:

As despesas com a execu9aO dos servi9OS COntratados co汀eraO POr COnta dos

「ecu「SOS P「eVistos no o「9amentO anual do SENAR-AR/RN, do Fundo de Amparo as

Regionais - FAR, do B6nus de A「「ecada9aO das Regionais - BAR e do Programa

Nacionai de Acesso ao Ensino Tecnico e Emprego - PRONA丁EC;

CLAUSULA SE丁IMA - DO REAJUSTE

Du「ante a vig台ncia do presente contrato, aS taXaS de administ「a9aO P「OPOSfas serao

i「「eajustaveis,

CLÅusuLA OITAVA _ DA VIG主NC!A

O p「esente cont「ato tem p「azo de execu9aO de 12 (doze) meses, POdendo se「

P「Or「Ogado por iguais pe「iodos ou fra96es ate o Iimite de 60 (SeSSenta) meses.

PARÅGRAFO PRiMEIRO　-　Sempre que se to「na「 ne∞SSario e mediante

manifesta9aO COnSenSual das partes, POde「ao as clausuIas do presente cont「ato se「

aditadas, enSejando acrescimos ou supress6es, que PaSSa「aO a faze「 pa巾e

integrante do pr6prio cont「ato.

PARÅGRAFO SEGUNDO - O SENAR-AR/RN pode「a denuncia「 o presente ∞nt「atO

COm anteCedencia minima de 30 (trinta) dias, Sem que Caiba quaique「 indeniza9aO a

CONTRATADA,



●

●

CLÅusuLA NONA - DAS ALTERAC6ES:

O p「esente contrato pode「a ser aIte「ado ou modificado, desde que devidamente

jus軸cado, na O∞rtenCia de quaisque「 das hip6teses previstas no Reguiamento de

Licita96es e Contratos do SENAR, POr meio de celeb「aeao de Termo Aditivo.

CLÅusuLA DEciMA _ DA VINCU」ACÅo

Fazem parte integrante do p「esente ∞nt「atO, independente de t「anscr時ao, a

PrOPOSta da CONTRATADA e demais pe9aS que COnStituem o 「espectivo p「ocesso

Iicitat6rio.

CLÅusuしA DEcIMA PRIMEIRA - DAS PENAL看DADES:

PeIa inexecu9aO tOtal ou pa「Cial do cont「ato’a COntratante POde「a, garantida defesa

PreVia, aPiica「 ao contratado, Segundo a extensao e a gravidade da falta’aS San96es

P「eVistas abaixo:

a) Advertencia;

b) MuIta de 2% sobre o vaio「 mensai faturado, dobravei no caso de 「eincidencia,

a c面色rio exclusivo da contratante, que Sera, em tOdos os casos, descontado

dafatu「a;

c) Suspensao do di「eito de ∞nt「atar COm O SENAR-ARIRN du「ante o p「azo de

ate dois anos;

d) Declara9aO de inidoneidade pa「a看icitar e cont「atar ∞m O SENAR-AR/RN’

enquanto pe「du「a「em os motivos determinantes da puni9aO Ou ate que Seja

promovida a 「eab冊a9aO Perante a autO「idade que apli∞u a Penalidade.

Paragrafo Unico: Do ato que aplica「 a penaIidade cabera recu「SO dirigido ao

Presidente do ConseIho Administ「ativo da Contratante no p「azo de O5 (Cinco) dias, a

conta「 da ciencia do ato e sem efeito suspensivo.

⊆LÅusuLA DEcIIVIA SEGUNDA - DA RESCISÅo

O p「esente ∞ntratO POdera se「 「escindido po「:

f) Ato unilate「al esc亜o e motivado da cont「atante, Sem Prejuizo das san96es

cabiveis, Sendo no珊cado o contratado, ∞m anteCedencia de 15 (quinze)

dias;

g) Amigavelmente, PO「 aCOrdo entre as parfes’desde que ∞nVeniente e

OPOrtuna Pa「a a COnt「atante;

h) JudiciaImente, nOS termOS da IegisIa9aO Pertinente;

i) Po「 inexecu9aO Pa「CiaI ou total do ∞nt「atO;



j) Oco「「encia de casos fo巾uitos ou de fo「9a maio「, que Obste

execu9aO deste neg6cio juridico.

CLAUsuLA DEcIMA TERCEIRA " DOS CASOS OIVIiSSOS

●

●

Fica estabelecido que caso venha o∞「rer algum fato nao previsto no presente

COnt「atO’OS Chamados casos omissos, eSteS SeraO 「eSOividos ent「e as partes,

「espeitando o objeto do contrato, O REGULAMENTO DE L看CiTACOES E

CON丁RATOS DO SENAR e, Onde cabivel, a Lei nO 8.666/93 e as demais normas

「eguIado「as da materia.

CしÅusuLA DEc-MA QUARTA - DA PUB」iCACÅo

O CONTRATANTE providencia「a a publica9aO deste ∞nt「atO, POr eXt「atO, nOS Iocais

de costume.

CしÅusuLA DEcIMA QUINTA _ DO FORO

Com exp「essa ren血cia de quaIquer out「o po「 mais priviiegiado que seja ou venha a

Se「, ambas as partes elegem o fo「o judicial de NafaI/RN, Para di「imi「 quaisquer

ddvidas deco町enteS desta aven9a.

E por estarem justos e concordantes em tudo aqui estipuiado, aSSinam o

PreSente instrumento com duas testemunhas, que a tudo presencia「am e acharam

CO=forme・ e manda「am editar este cont「ato em duas vias de igual teo「 e forma, Pa「a

que se cumpram seus legais e ju「idicos efeitos,

Natai-RN, XX dejunho de 2015,

Jose Åiva「es Vieira

Presidente do ConseIho Administrativo do SENAR-AR/RN

Contratante

Emp「esa

Contratado.

TESTEMUNHAS:


