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CONVITE 05/2018 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO/ MDS Nº 046/2017 – SICONV Nº 862649 

Modalidade de licitação: CONVITE 

Tipo de licitação: Menor preço 

Objeto da licitação: Contratação de empresa de gerenciamento de combustíveis 

 

 

Processo de licitação na modalidade 

CONVITE, tipo MENOR PREÇO por maior 

percentual de desconto para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS para 

execução do Termo de Colaboração/ MDS nº 

046/2017  – SICONV nº 862649 - Programa 

Nacional de apoio à captação de água de 

chuva e outras tecnologias sociais de acesso 

à água - programa cisternas. 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO ÀS COOPERATIVAS DO NORDESTE - ASSOCENE, organização de 

sociedade civil de direito público, com sede na Rua Leão Coroado, n. 45, bairro da Boa Vista, 

Recife-PE, CEP: 50060-250, inscrita no CNPJ sob o n. 10.522.050/0001- 92, convida Vossa 

Senhoria para participar da Licitação acima identificada, cujos envelopes de habilitação e 

proposta serão recebidos até o dia 30 de julho de 2018, às 17 horas, na sede administrativa 

no endereço supra citado, e serão julgadas em consonância com os termos da Lei e 

obedecidas as seguintes condições: 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada de 

abrangência Estadual na prestação de serviços de administração de combustíveis e seus 

derivados através de postos credenciados que forneçam gasolina e álcool mediante a 

apresentação de cartão eletrônico com controle operacional por intermédio de sistema 

informatizado; 

1.2. Este termo de edital vincula-se ao Termo de Colaboração/MDS n. 046/2017, 

SICONV n. 862649 - Programa Nacional de apoio à captação de água de chuva e outras 

tecnologias sociais de acesso à água - programa cisternas e objetiva o atendimento nas 
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seguintes cidades: Arcoverde, Buíque, Pedra, Sertânea, Tupanatinga, Venturosa, Custódia, 

Alagoinha, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Sanharó, Jataúba, Brejo da Madre de Deus, Caruaru, 

Taquaritinga do Norte, São Bento do Una, Gravatá, Riacho das Almas, São Joaquim do Monte 

e Recife. 

1.3. No momento da assinatura do Contrato, a CONTRATADA já deverá dispor de rede de 

postos credenciados que atenda as cidades acima, seja com pelo menos um posto localizado 

nestas ou em torno das mesmas ou nas cidades pólos (Recife, Gravatá, Caruaru, Pesqueira, 

Custódia, Sertânea e Arcoverde). 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1. As empresas que desejarem participar da Cotação Prévia deverão enviar ou deixar na 

sede da ASSOCENE (Rua Leão Coroado, n. 45, Boa Vista, Recife/PE, CEP: 50050-250), até o dia 

12 de julho de 2018, às 17h, em envelopes separados e lacrados, respectivamente, 

"DOCUMENTAÇÃO", envelope de Número 01 e "PROPOSTA", envelope de Número 02, 

conforme modelos abaixo: 

 

2.1.1. Envelope nº 01, contendo os documentos relativos à habilitação: 

 
 

2.1.2. Envelope nº 02, contendo os documentos de proposta de preços: 

 

3. DA HABILITAÇÃO 

 

3.1. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da 

presente licitação: 

3.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

3.1.1.1. Registro comercial, para empresa individual; 

3.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, bem como suas 

alterações, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de 

À ASSOCENE 

 

CONVITE Nº 05/2018  

(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE) 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO  

  

À ASSOCENE 

 

CONVITE Nº 05/2018  

(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE) 

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇO  
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sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de 

seus administradores; 

3.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício, para as sociedades civis e demais entidades. 

3.1.1.4. A empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, deverá 

apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

3.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 

3.1.2.1. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

3.1.2.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS; 

3.1.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, por intermédio da apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica 

Federal - CEF; 

3.1.2.4. Certidão negativa quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria 
da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, dentro do seu prazo de validade; 

3.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa; 

3.1.2.6. Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

3.1.2.7. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo 

à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

deste Edital. 

3.2. Todas as licitantes deverão apresentar ainda: 

3.2.1. Indicação de dados cadastrais da empresa, conforme modelo (Anexo I); 

3.2.2. Declaração, assinada por quem de direito, sob as penalidades cabíveis, de inexistência 

de fato impeditivo da habilitação e de que não emprega menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme 

modelo (Anexo II). 

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que estejam enquadradas 

nas situações a seguir especificadas: 

3.3.1. Em processo de recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

3.3.2. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias 

entre si.  
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3.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticado através de cartório competente. 

3.5. Será INABILITADA a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos 

constantes no item da HABILITAÇÃO. 

 

4. DA PROPOSTA 

 

4.1. A proposta deverá conter a especificação detalhada dos serviços oferecidos, 

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Convite e Anexos, de forma 

clara e detalhada, em papel timbrado da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou 

entrelinhas, devidamente assinadas e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da 

licitante proponente, e, conter: 

4.1.1. Percentual (.......%) de desconto sobre a taxa de administração, que será mantida 

durante todo o período de vigência do contrato. 

4.1.2. A razão social, o CNPJ, o endereço completo, o número do telefone, fax e e-mail, bem 

como agência bancária, conta corrente e praça de pagamento; 

4.1.3. Prazo de validade da proposta de 30 (trinta) dias consecutivos, contados de sua 

abertura, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado como tal 

prazo de 30  (trinta) dias consecutivos. 

4.2. Poderá ser ofertada taxa de administração negativa (inferior a zero) que será aplicada 

como desconto no valor dos combustíveis adquiridos; 

4.3. A participação da licitante implica a aceitação de todos os termos deste Convite, 

independentemente de menção diversa contida em sua proposta. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO 

 

5.1. As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante, com 

poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato 

da entrega dos envelopes, documento que o identifique como representante da Licitante, 

caso contrário ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pelo proponente. 

5.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 

representar mais de uma Licitante. 

 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

6.1. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, ou seja, maior percentual de desconto 

oferecido sobre a taxa de administração, percentual este constante na proposta.  

6.2. Em caso de empate, a licitação será decidida por sorteio, em ato público, a ser realizado 
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pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

7. DO RESULTADO: 

 

O resultado final desta licitação será divulgado no dia 31 de julho de 2018 através do site 

www.assocene.org.br. 

 

8. DOS RECURSOS 

 

Dos atos do Contratante caberão recursos, na forma do artigo 109 da Lei nº 8.666/93,  que 

serão recebidos, impreterivelmente, no horário de expediente regular da ASSOCENE. 

 

9. DOTAÇÃO: 

 

A despesa decorrente da contratação do objeto deste Convite correrá à conta do Termo 

de Colaboração/ MDS Nº 046/2017, entre o Ministério do Desenvolvimento Social/ 

ASSOCENE. PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ACESSO À ÁGUA EM 

ESCOLAS E DOMICÍLIOS DA ZONA RURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO:  

 

10.1. Será firmado Contrato, com a licitante vencedora do certame, conforme termos 

deste Convite, fazendo parte integrante do Contrato todos os documentos apresentados 

pela licitante vencedora, bem como as condições estabelecidas neste Edital. 

10.2. O contrato terá vigência da data da assinatura até o dia 29 de dezembro de 2018, 

sendo o pagamento efetuado mensamente, após emissão do documento fiscal 

adequado, não ultrapassando o valor total do contrato de R$ 61.200,00 (sessenta e um 

mil e duzentos reais).  

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

11.1. A presente licitação, nos termos da legislação pertinente em vigor, poderá ser 

revogada ou anulada, mediante despacho fundamentado do presidente da Comissão. 

11.2. O proponente que vier a ser vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado. 

11.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
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proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão revisão destes 

para mais ou menos, conforme a Lei Nº 8.666/93, art. 65, § 5º. 

11.4. A participação da licitante implica na aceitação de todos os termos deste Edital e 

Anexos, independente de menção diversa contida em sua proposta. 

11.5. Nenhuma indenização será devida às proponentes, pelas despesas de elaboração 

e/ou apresentação de documentação e proposta relativa à presente licitação. 

11.6. Não havendo expediente no dia estipulado para a abertura da licitação, fica a 

mesma prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, mantendo-se o mesmo horário 

para a abertura. 

11.7. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à 

inclusão de documentos ou informações que deveriam constar da proposta. 

11.8. Qualquer informação sobre este convite, poderá ser através do e-mail 

assocene@assocene.org.br 

11.9. Caso não haja interesse da convidada em participar, solicitamos que seja 

comunicado através de carta ou pelo e-mail: assocene@assocene.org.br 

 

12. DA COMPOSIÇÃO DO EDITAL: 

 

12.1. Compõem esta Cotação Prévia de Preços, além das condições específicas, os 

seguintes documentos: 

12.1.1. Anexo I - Formulário para Informação de Dados Cadastrais; 

12.1.2. Anexo II – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e de Regularidade 

Social; 

12.1.3. Anexo III – Minuta do Contrato e anexo III – A (relação de veículos da ASSOCENE). 

 

13. DO FORO: 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Recife- PE, para dirimir qualquer procedimento 

relacionado com o cumprimento do presente Edital. 

 
Recife,  23 de julho de 2018. 

 
Adriano da Silva Martins 
Presidente da ASSOCENE  
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Anexo I – Formulário para Informação de Dados Cadastrais 
 
 

Convite n° 01/2018 
TERMO DE COLABORAÇÃO/ MDS Nº 046/2017 – SICONV Nº 862649 
Modalidade de licitação: Convite 
Tipo de licitação: Menor preço 
Objeto da licitação: Maior percentual de desconto 
Empresa/firma convidada:    

 

GERENCIAMEMENTO DE COMBUSTÍVEIS 
1. Dados Cadastrais do Proponente:  
Inscrição no CNPJ: 
Razão Social: 
Endereço: 
Telefone / Pessoa de contato: 
2. Dados Bancários do Proponente:  
Nome do Banco: 
Nome da Agência: 
Código Banco/Agência: 
Número da Conta: 
3. Identificação do Signatário:  
Nome: 
Inscrição no CPF e RG:  
CPF:  
RG:  
Condição de representante: 
Instrumento 
(Contr. Soc., ata, etc.)  
Data:  /  /   
Assinatura 
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Anexo II – Declaração de Inexistência Irregularidade Social  
Convite n° 01/2018 

 
TERMO DE COLABORAÇÃO/ MDS Nº 046/2017 – SICONV Nº 862649 
Modalidade de licitação: Convite 
Tipo de licitação: Menor preço 
Objeto da licitação: Maior percentual de desconto 
Empresa/firma convidada:    
 
 
Dados Cadastrais do Interessado: 
Inscrição no CNPJ: 
Razão Social: 
 
Identificação do Representante: 
Nome: 
Inscrição no CPF e RG:  
CPF  
RG 
 
 
A Pessoa Jurídica acima qualificada, através de seu representante legal, declara, sob as penas 
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório. 
 
Data e Assinatura 
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Convite n° 01/2018 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO/ MDS Nº 046/2017 – SICONV Nº 862649 
Modalidade de licitação: Convite  
Tipo de licitação: Menor preço 
Objeto da licitação: Maior percentual de desconto 
Empresa/firma convidada:    
 
 
Dados Cadastrais do Interessado: 
Inscrição no CNPJ: 
Razão Social: 
 
Identificação do Representante: 
Nome: 
Inscrição no CPF e RG:  
CPF  
RG 
 
 
A Pessoa Jurídica acima qualificada, através de seu representante legal, declara, sob as penas 
da lei, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei 8.666/93 e as alterações posteriores,, 
publicada no Diário Oficial da União – DOU, não emprega menores de dezoito anos em  
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e também não emprega menores de dezesseis anos 
e maiores de catorze anos, em qualquer horário ou atividade, salvo na condição de aprendiz. 
 
Data e Assinatura 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

CONTRATO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E 

SEUS DERIVADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE 

ORIENTAÇÃO ÀS COOPERATIVAS DO NORDESTE E  

...........................  

 

 

A ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO ÀS COOPERATIVAS DO NORDESTE - ASSOCENE, CNPJ: 

10.522.050/0001-92 com sede na Rua Leão Coroado, 45, Recife-PE, CEP: 50.060-250, representada 

por seu presidente Adriano da Silva Martins, administrador, divorciado, CPF 603.798.200-72 e RG 

4.058.661-42  /  SSP-RS,  neste  ato  denominada CONTRATANTE  e,  de  outro  lado  a  empresa 

.................., inscrita no CNPJ (MF) nº .....................,estabelecida na ......................, 

............, CEP: .............., .............., .........../..........., empresa neste ato representada

 por seu representante legal, ......................, portador da CI nº  ............../............. e CPF nº 

................, daqui por diante denominada, simplesmente, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

contrato de prestação de serviços de administração de combustíveis e eus derivados, de acordo com 

as condições e cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada de 

abrangência Estadual na prestação de serviços de administração de combustíveis e seus 

derivados através de postos credenciados que forneçam gasolina e álcool mediante a 

apresentação de cartão eletrônico com controle operacional por intermédio de sistema 

informatizado. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Este termo de contrato vincula-se ao Termo de Colaboração/MDS n. 046/2017, 

ao Convite 01/2018 e à proposta vencedora do Edital de Convite 01/2018, e respectivos anexos, 

independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

O valor total do presente contrato será de até R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos), 

conforme a dotação que o viabiliza.  

PARÁGRAFO ÚNICO - O esgotamento da dotação referida na Cláusula Décima Primeira enseja 

a automática extinção deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente contrato vigerá da data de sua assinatura até o dia 29 de dezembro de 2018 ou 

até quando durar a dotação orçamentária, conforme parágrafo único da cláusula segunda. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS CARTÕES DE ABASTECIMENTO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá ser fornecido, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da 

assinatura do contrato, 1 (um) cartão de abastecimento (com tarja magnética ou chip) para cada 

veículo constante da frota da ASSOCENE, cuja relação atual encontra-se disponível no Anexo III -A 

deste Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A autorização para abastecimento nos postos de combustíveis credenciados 

deverá estar vinculada ao veículo ao qual corresponde o cartão, não podendo ser efetuado em 

automóvel diverso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para utilização em situações de emergência ou casos em que o procedimento 

normal esteja impossibilitado, deverá ser fornecido, além dos cartões individuais de cada veículo, 3 

(três) cartões habilitados para abastecimento de qualquer um dos veículos da frota da ASSOCENE, que 

ficarão sob a guarda do gestor do contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - A relação de veículos constante do Anexo III - A não é fixa e pode sofrer 

variações durante a vigência do Contrato. Havendo o acréscimo de veículos, deverá ser fornecido o 

respectivo cartão sem ônus adicional à ASSOCENE. 

PARÁGRAFO QUINTO - Os cartões deverão conter impressos em seu corpo a identificação da 

ASSOCENE como contratante e do veículo o qual está habilitado o abastecimento por meio da 

indicação da correspondente placa. 

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá providenciar a substituição dos cartões que 

apresentarem defeitos que impeçam ou dificultem a sua utilização, que tenham sua validade expirada, 

que tenham sido extraviados, ou ainda que se demonstrem inadequados em virtude do desgaste 

natural, no prazo de até 5 (cinco) dias contados do pedido, não sendo admitido o repasse dos custos 

à ASSOCENE. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O cartão só poderá ser utilizado mediante a digitação de senha fornecida pela 

CONTRATADA pelos usuários cadastrados. 

PARÁGRAFO OITAVO - Deverá ser fornecido ao usuário uma via do comprovante da transação sempre 

que houver a utilização do cartão de abastecimento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá manter e disponibilizar acesso a um sistema 

informatizado que propicie o gerenciamento e o controle dos abastecimentos dos veículos da 

ASSOCENE de forma online (por meio da Internet), durante qualquer horário e qualquer dia da 

semana. 

PARÁGRAGO SEGUNDO - O acesso ao sistema será feito por empregados autorizados e designados 

pela ASSOCENE para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e deverá apresentar, no mínimo, 

as seguintes funcionalidades: 

a)  Cadastramento dos veículos da ASSOCENE com a manutenção do banco de dados atualizado 

contendo informações como: marca/modelo, ano de fabricação, RENAVAM, placa, tipo de 

combustível, capacidade do tanque, etc.; 

b) Cadastramento dos usuários autorizados a utilizar os cartões de abastecimento dos veículos 

com a criação de senha pela CONTRATADA; 
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c) Controle dos créditos a serem distribuídos por centros de custo e por cartão, sendo possível 

o remanejamento pelo gestor/fiscal do contrato a qualquer momento, sempre que necessário; 

d) Bloqueio geral e individual dos cartões em datas e horários indicados pelo gestor/fiscal; 

e) Cancelamento imediato dos cartões de abastecimento  quando necessário, ficando a 

CONTRATADA responsável por qualquer utilização indevida do cartão ocorrida após o seu 

cancelamento, tendo em vista que será considerada falha do sistema, não sendo permitida a cobrança 

do valor junto à ASSOCENE; 

f) Consulta dos postos de abastecimento credenciados pela CONTRATADA nas localidades 

informadas no presente Termo de Referência, bem como naquelas que vierem a ser incluídas no 

decorrer da execução do Contrato; 

g) Consulta aos preços praticados pelos postos de abastecimento credenciados; 

h) Consulta aos registros de abastecimento efetuados pelos usuários indicando o posto de 

abastecimento em que ocorreu, o valor do litro do combustível, o total de litros consumido, o valor 

total do abastecimento, a quilometragem do veículo no momento do abastecimento e o usuário 

responsável; 

i) Geração de relatórios que poderão ser relacionados a informações dos abastecimentos de 

um veículo específico ou grupos, a centros de custo, a tipo de combustível, a valores médios 

praticados por cada posto credenciado, entre outras informações; 

j) Os relatórios de que trata o subitem anterior deverão estar disponíveis para geração e 

consulta no sistema com periodicidade mínima mensal; 

k) O sistema deverá possibilitar o acesso de 4 (quatro) pessoas simultaneamente; 

l) O sistema deverá ter compatibilidade com os principais navegadores de acesso à internet 

disponíveis no mercado, permitindo a importação e exportação dos dados em diferentes formatos; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter contato telefônico disponível 24 (vinte e 

quatro) horas por dia durante todos os dias da semana para a solução de problemas que porventura 

venham a ocorrer durante a execução do Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede de postos 

credenciados ou dos cartões de abastecimento ou ainda de ocorrência de quaisquer situações 

adversas que impeçam a utilização do cartão, deverá a CONTRATADA garantir o fornecimento do 

combustível por procedimento contingencial a ser solicitado por meio do contato telefônico a que se 

refere o item anterior. 

PARÁGRAFO QUINTO - É de responsabilidade da CONTRATADA capacitar e treinar os empregados 

designados pela ASSOCENE para utilização do sistema, demonstrando todas as funcionalidades e 

forma de funcionamento e dirimindo dúvidas que possam surgir no decorrer da execução do Contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO - Deverá ser fornecido manual de utilização do sistema redigido em língua 

portuguesa, podendo ser disponibilizado por meio físico ou digital. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Ao longo da execução do Contrato, a ASSOCENE poderá solicitar adequações 

ao sistema que deverão ser providenciadas sem acréscimos ao valor contratado, excetuados os casos 

em que seja demonstrada impossibilidade bem fundamentada. 

PARÁGRAFO OITAVO - Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e 

patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a responsabilidade por sua 

violação, suas consequências e efeitos jurídicos, são de responsabilidade da CONTRATADA, se esta 
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tiver dados causa por sua culpa ou dolo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá manter rede de postos de abastecimento 

credenciados nas quantidades e cidades (todas no Estado de Pernambuco) descritas na proposta 

vencedora. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante a execução do Contrato, a ASSOCENE poderá solicitar o 

credenciamento de postos em localidades diversas das relacionadas no subitem anterior, situação em 

que a CONTRATADA disporá do prazo de até 7 (sete) dias para atendimento da solicitação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo o descredenciamento de algum posto ou suspensão do atendimento 

por inciativa da CONTRATADA ou em decorrência de relação comercial desta com o posto, qualquer 

que seja o motivo, deverá ser o fato imediatamente comunicado ao gestor/fiscal do contrato com a 

indicação, também imediata, do novo posto credenciado. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os postos credenciados deverão manter, em local visível, a identificação como 

integrante da rede credenciada da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá providenciar a entrega dos cartões de abastecimento 

necessários ao início da execução dos serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados a partir da 

assinatura do contrato. 

PARÁGRAGO SEGUNDO - A implantação do sistema de controle e gerenciamento de abastecimentos 

deverá ocorrer, também, no prazo de até 5 (cinco) contados a partir da assinatura do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES. 

O Contrato pode ser alterado unilateralmente pelo CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, 

ficando desde já a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

PARÁGRAGO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária mediante a 

apresentação de Nota Fiscal/Fatura dos produtos efetivamente fornecidos, da seguinte maneira: 

a) De 01 a 15 de cada mês, o pagamento ocorrerá até o quinto dia subsequente ao do 

faturamento, acompanhadas das devidas requisições de fornecimento do período e atestadas pelo 

setor competente; 

b) De 16 a 31 de cada mês, o pagamento ocorrerá até o quinto dia subsequente ao do 

faturamento, acompanhadas das devidas requisições de fornecimento do período e atestadas pelo 

setor competente. 

PARÁGRAGO SEGUNDO – Não será pago por serviço não executado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 

Como garantia do integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, 

inclusive multas eventuais aplicadas, a CONTRATADA efetuará em favor do CONTRATANTE, 
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no ato da assinatura do contrato, mediante, qualquer uma das modalidades de garantia, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia deverá ser feita em nome do CONTRATANTE e ficará sob 

sua responsabilidade; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em 

pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obrigar-se-á a fazer a respectiva 

reposição no prazo de 03 (três) dias contados da data em que for notificada pelo 

CONTRATANTE, mediante documento entregue contra recibo; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais e 

decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, o CONTRATANTE devolverá à CONTRATADA 

a garantia mencionada no CAPUT da CLÁUSULA DÉCIMA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas oriundas deste contrato serão realizadas a partir de recursos orçados no Termo de 

Colaboração/ MDS Nº 046/2017 – SICONV nº 862649, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento 

Social e a ASSOCENE, para o projeto de implantação de tecnologias sociais no estado de Pernambuco. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CONTRATO 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Recrutar, em seu nome e sob sua responsabilidade e vínculo empregatício exclusivo, os 

empregados necessários à perfeita execução dos serviços, cabendo-lhes todos os pagamentos, 

inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na legislação vigente, 

vale-alimentação/refeição, vale-transporte, de acordo com o horário de trabalho e local de residência, 

e de qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas 

atividades, em decorrência de sua condição de empregadora, impossibilitada a transferência de 

responsabilidade por seu pagamento à ASSOCENE e a oneração do Contrato; 

b) Providenciar e manter, durante toda a vigência do contrato, o credenciamento de postos de 

abastecimento nas localidades e quantidades estabelecidos neste Contrato, efetuando as inclusões e 

alterações solicitadas pela ASSOCENE, garantindo o fornecimento dos combustíveis do tipo álcool e 

gasolina; 

c) Fornecer os cartões de abastecimento nas quantidades e prazos estabelecidos neste Termo 

de Referência, efetuando as substituições e acréscimos que se fizerem necessários; 

d) Implantar e fornecer acesso aos empregados designados pela ASSOCENE o sistema de 

gerenciamento e controle de abastecimento que atenda a todos os requisitos estipulados no presente 

Contrato; 

e) Oferecer, às suas expensas, treinamento acerca do funcionamento do sistema aos 

empregados designados pela ASSOCENE; 

f) Garantir que os cartões de abastecimento não sejam utilizados em veículos diversos dos 

constantes da frota informada pela ASSOCENE; 

g) Fornecer assistência técnica para o sistema de gerenciamento e controle durante toda a 

vigência do Contrato; 
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h) Manter disponíveis as informações geradas durante a execução do Contrato e armazenadas 

no sistema pelo prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do Contrato, garantindo 

acesso aos empregados da ASSOCENE designados; 

i) Zelar pela qualidade do combustível dos postos credenciados, certificando-se de que atendam 

a todos os requisitos exigidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP); 

j) Responsabilizar-se por qualquer despesa não autorizada pela ASSOCENE, inclusive quando 

ocorrer após o bloqueio ou cancelamento dos cartões, situação na qual será considerada falha 

operacional da CONTRATADA; 

k) Reembolsar pontualmente aos postos de abastecimento credenciados os valores referentes 

aos créditos utilizados durante a execução do Contrato, ficando a ASSOCENE isenta de qualquer 

responsabilidade; 

l) Responsabilizar-se pelos investimentos necessários à implantação do sistema e prestação dos 

serviços, tais como: instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão dos dados, 

emissão de cartões, credenciamento dos postos de abastecimento, manutenção do sistema, 

treinamento de pessoal e fornecimento de manuais de utilização, todos cobertos pela taxa de 

administração; 

m) Utilizar-se dos meios necessários e disponíveis para garantir que os abastecimentos sejam 

realizados, em sua totalidade, apenas nos veículos autorizados e aos quais estão vinculados os cartões; 

n) Manter arquivo com toda documentação relativa à execução do Contrato; 

o) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela ASSOCENE quanto à 

execução dos serviços contratados; 

p) Relatar à ASSOCENE toda e qualquer irregularidade ocorrida, que impeça ou retarde a 

execução do Contrato, efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias 

julgados necessários ao seu esclarecimento; 

q) Designar responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante legal 

ou preposto para tratar de todos os assuntos relacionados ao Contrato, sem ônus adicional à 

ASSOCENE; 

r) Ser responsável por todo e qualquer prejuízo ou dano causado ao patrimônio da ASSOCENE 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução contratual; 

s) Propiciar que as comunicações entre as partes sejam realizadas tanto por escrito, como por 

meio eletrônico; 

t) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da ASSOCENE, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e lógica, atendendo prontamente às reclamações 

formuladas, tomando imediatamente as providências necessárias para a correção e evitando a 

repetição de fatos; 

u) Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços contratados, sem o 

consentimento, por escrito, da ASSOCENE; 

v) Não caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 

anuência da ASSOCENE, sob pena de rescisão contratual; 

w) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da ASSOCENE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 

mailto:assocene@assocene.org.br


Rua Leão Coroado, 45 - Boa Vista - Recife/PE - Brasil – CEP: 50060-250 - Fone: (081)3033-9633 
E-mail: assocene@assocene.org.br 

 

C.G.C. 10.522.050/0001-92 - Inscr.Munic. 011.182-1 - Insc.Est. Isenta 

 

 

da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo orientar seus empregados nesse sentido; 

x) Não utilizar o nome da ASSOCENE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer 

atividades de divulgação empresarial, como por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, 

sob pena de sanções administrativas; 

y) Prestar esclarecimentos à ASSOCENE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos 

serviços contratados; 

z) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, os serviços 

contratados, nem subcontratar ou ceder total ou parcialmente quaisquer das prestações a que está 

obrigada; 

aa) Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados 

exclusivamente em seu próprio nome; 

bb) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do 

Contrato; 

cc) Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação devendo comunicar 

à ASSOCENE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

dd) Constatada a irregularidade na documentação da CONTRATADA, a mesma será advertida por 

escrito, no sentido de regularizar sua situação, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCENE 

PARÁGRAGO ÚNICO - A ASSOCENE obriga-se a: 

a) Dirimir as dúvidas que porventura ocorram na prestação do serviço contratado, 

redirecionando as ações para sua solução; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários e solicitados pela CONTRATADA, 

pertinentes ao objeto, para o bom andamento das atividades e fiel execução do avençado; 

c) Designar empregado(s) para a gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do objeto, 

o qual verificará todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou imperfeições observadas; 

d) Fornecer a relação atualizada dos veículos componentes da frota da ASSOCENE que serão 

autorizados a ser abastecidos com a utilização dos cartões; 

e) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela designada; 

f) Anotar, em registro próprio, e notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca da ocorrência de 

eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, assinalando prazo para a sua correção, 

quando não houver prazo estabelecido; 

g) Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Contrato; 

h) Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços contratados, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências convencionadas no Contrato e em consonância com a 

CLÁUSULA - DO PAGAMENTO; 

i) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

CONTRATADA; 
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j) Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto da contratação; 

k) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar, por meio dos 

profissionais, os serviços dentro das normas contratuais; 

l) Rejeitar   os   serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

sanções administrativas e contratuais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificados e aceitos pela ASSOCENE; 

m) Notificar e comunicar, por escrito, inclusive por meio de mensagem eletrônica, à 

CONTRATADA, toda e qualquer ocorrência relacionada à execução contratual e quaisquer 

irregularidades constatada na execução dos serviços consideradas de natureza grave ou relevante; 

n) Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da 

CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

(SICAF), para comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e 

demais tributos municipais, estaduais e federais; 

o) Impedir que terceiros que não sejam a CONTRATADA efetuem os serviços ou forneçam os 

materiais, equipamentos e utensílios de que trata este Termo de Referência; 

p) Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato a ASSOCENE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

Contratada as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor total da fatura, por dia de atraso 

no fornecimento (até o 5º dia) ou se o mesmo for entregue em condições diversas das pactuadas, a 

não ser por motivo de força maior definido em Lei e reconhecido pela ASSOCENE; 

c) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso no fornecimento a 05 (cinco) dias e nos demais 

casos em que o inadimplemento ensejar a rescisão do Contrato; 

d) recisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS 

Da penalidade aplicada, caberá recurso, no prazo de dois (2) dias úteis, a partir da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Recife- PE, para dirimir qualquer procedimento relacionado com o 

cumprimento do presente Contrato.  

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, feito 

em 04 (quatro) vias de igual teor  e forma, em presença de 02 (duas) testemunhas, obrigando-se as 

partes ao seu fiel cumprimento. 
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Recife, ____ de agosto de 2018. 

 

 

 

Representante da ASSOCENE 

 

 

 

Representante legal da ..................... 

 

 

 

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1) 

 

 

 

 

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2) 
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ANEXO III -A – RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ASSOCENE 

 

- 8 motocicletas Honda, NXR 160 Bros, 2018. Em processo de emplacamento. 

- 1 veículo Volwswagen, Gol, 2018. Em processo de emplacamento. 
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	4.1.3. Prazo de validade da proposta de 30 (trinta) dias consecutivos, contados de sua abertura, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado como tal prazo de 30  (trinta) dias consecutivos.
	4.2. Poderá ser ofertada taxa de administração negativa (inferior a zero) que será aplicada como desconto no valor dos combustíveis adquiridos;
	4.3. A participação da licitante implica a aceitação de todos os termos deste Convite, independentemente de menção diversa contida em sua proposta.
	5. DA REPRESENTAÇÃO
	5.1. As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante, com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato da entrega dos envelopes, documento que o identifique como representan...
	5.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.
	6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
	6.1. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, ou seja, maior percentual de desconto oferecido sobre a taxa de administração, percentual este constante na proposta.
	6.2. Em caso de empate, a licitação será decidida por sorteio, em ato público, a ser realizado pela Comissão Permanente de Licitação.
	7. DO RESULTADO:
	O resultado final desta licitação será divulgado no dia 31 de julho de 2018 através do site www.assocene.org.br.
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	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
	CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
	CLÁUSULA QUARTA – DOS CARTÕES DE ABASTECIMENTO
	PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá ser fornecido, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da assinatura do contrato, 1 (um) cartão de abastecimento (com tarja magnética ou chip) para cada veículo constante da frota da ASSOCENE, cuja relação atual encontra...
	PARÁGRAFO SEGUNDO - A autorização para abastecimento nos postos de combustíveis credenciados deverá estar vinculada ao veículo ao qual corresponde o cartão, não podendo ser efetuado em automóvel diverso.
	PARÁGRAFO TERCEIRO - Para utilização em situações de emergência ou casos em que o procedimento normal esteja impossibilitado, deverá ser fornecido, além dos cartões individuais de cada veículo, 3 (três) cartões habilitados para abastecimento de qualqu...
	PARÁGRAFO QUARTO - A relação de veículos constante do Anexo III - A não é fixa e pode sofrer variações durante a vigência do Contrato. Havendo o acréscimo de veículos, deverá ser fornecido o respectivo cartão sem ônus adicional à ASSOCENE.
	PARÁGRAFO QUINTO - Os cartões deverão conter impressos em seu corpo a identificação da ASSOCENE como contratante e do veículo o qual está habilitado o abastecimento por meio da indicação da correspondente placa.
	PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá providenciar a substituição dos cartões que apresentarem defeitos que impeçam ou dificultem a sua utilização, que tenham sua validade expirada, que tenham sido extraviados, ou ainda que se demonstrem inadequados e...
	PARÁGRAFO SÉTIMO - O cartão só poderá ser utilizado mediante a digitação de senha fornecida pela CONTRATADA pelos usuários cadastrados.
	PARÁGRAFO OITAVO - Deverá ser fornecido ao usuário uma via do comprovante da transação sempre que houver a utilização do cartão de abastecimento.
	CLÁUSULA QUINTA - DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO
	PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá manter e disponibilizar acesso a um sistema informatizado que propicie o gerenciamento e o controle dos abastecimentos dos veículos da ASSOCENE de forma online (por meio da Internet), durante qualquer horário e...
	PARÁGRAGO SEGUNDO - O acesso ao sistema será feito por empregados autorizados e designados pela ASSOCENE para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e deverá apresentar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:
	a)  Cadastramento dos veículos da ASSOCENE com a manutenção do banco de dados atualizado contendo informações como: marca/modelo, ano de fabricação, RENAVAM, placa, tipo de combustível, capacidade do tanque, etc.;
	b) Cadastramento dos usuários autorizados a utilizar os cartões de abastecimento dos veículos com a criação de senha pela CONTRATADA;
	c) Controle dos créditos a serem distribuídos por centros de custo e por cartão, sendo possível o remanejamento pelo gestor/fiscal do contrato a qualquer momento, sempre que necessário;
	d) Bloqueio geral e individual dos cartões em datas e horários indicados pelo gestor/fiscal;
	e) Cancelamento imediato dos cartões de abastecimento  quando necessário, ficando a CONTRATADA responsável por qualquer utilização indevida do cartão ocorrida após o seu cancelamento, tendo em vista que será considerada falha do sistema, não sendo per...
	f) Consulta dos postos de abastecimento credenciados pela CONTRATADA nas localidades informadas no presente Termo de Referência, bem como naquelas que vierem a ser incluídas no decorrer da execução do Contrato;
	g) Consulta aos preços praticados pelos postos de abastecimento credenciados;
	h) Consulta aos registros de abastecimento efetuados pelos usuários indicando o posto de abastecimento em que ocorreu, o valor do litro do combustível, o total de litros consumido, o valor total do abastecimento, a quilometragem do veículo no momento ...
	i) Geração de relatórios que poderão ser relacionados a informações dos abastecimentos de um veículo específico ou grupos, a centros de custo, a tipo de combustível, a valores médios praticados por cada posto credenciado, entre outras informações;
	j) Os relatórios de que trata o subitem anterior deverão estar disponíveis para geração e consulta no sistema com periodicidade mínima mensal;
	k) O sistema deverá possibilitar o acesso de 4 (quatro) pessoas simultaneamente;
	l) O sistema deverá ter compatibilidade com os principais navegadores de acesso à internet disponíveis no mercado, permitindo a importação e exportação dos dados em diferentes formatos;
	PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter contato telefônico disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias da semana para a solução de problemas que porventura venham a ocorrer durante a execução do Contrato.
	PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede de postos credenciados ou dos cartões de abastecimento ou ainda de ocorrência de quaisquer situações adversas que impeçam a utilização do cartão, deverá a CONTRATADA garantir o...
	PARÁGRAFO QUINTO - É de responsabilidade da CONTRATADA capacitar e treinar os empregados designados pela ASSOCENE para utilização do sistema, demonstrando todas as funcionalidades e forma de funcionamento e dirimindo dúvidas que possam surgir no decor...
	PARÁGRAFO SEXTO - Deverá ser fornecido manual de utilização do sistema redigido em língua portuguesa, podendo ser disponibilizado por meio físico ou digital.
	PARÁGRAFO SÉTIMO - Ao longo da execução do Contrato, a ASSOCENE poderá solicitar adequações ao sistema que deverão ser providenciadas sem acréscimos ao valor contratado, excetuados os casos em que seja demonstrada impossibilidade bem fundamentada.
	PARÁGRAFO OITAVO - Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos jurídicos, são de...
	CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO
	PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá manter rede de postos de abastecimento credenciados nas quantidades e cidades (todas no Estado de Pernambuco) descritas na proposta vencedora.
	PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante a execução do Contrato, a ASSOCENE poderá solicitar o credenciamento de postos em localidades diversas das relacionadas no subitem anterior, situação em que a CONTRATADA disporá do prazo de até 7 (sete) dias para atendimen...
	PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo o descredenciamento de algum posto ou suspensão do atendimento por inciativa da CONTRATADA ou em decorrência de relação comercial desta com o posto, qualquer que seja o motivo, deverá ser o fato imediatamente comunicado ao...
	PARÁGRAFO QUARTO - Os postos credenciados deverão manter, em local visível, a identificação como integrante da rede credenciada da CONTRATADA.
	CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
	PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá providenciar a entrega dos cartões de abastecimento necessários ao início da execução dos serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados a partir da assinatura do contrato.
	PARÁGRAGO SEGUNDO - A implantação do sistema de controle e gerenciamento de abastecimentos deverá ocorrer, também, no prazo de até 5 (cinco) contados a partir da assinatura do Contrato.
	CLÁUSULA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES.
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	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
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	ANEXO III -A – RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ASSOCENE
	- 8 motocicletas Honda, NXR 160 Bros, 2018. Em processo de emplacamento.
	- 1 veículo Volwswagen, Gol, 2018. Em processo de emplacamento.

