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EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022 

PROCESSO Nº 393/2022 

1. OBJETO 

CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE GASOLINA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 
AUTOMTIVOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA. 

1.1. A documentação deverá ser protocolada juntamente ao Departamento de Compras, 
Licitações e Contratos, sito a Rua do Progresso, 700, Centro, de segunda a sexta-feira, das 
09:00 às 16:00 horas, a partir da publicação do edital, até a data de vigência do presente 
credenciamento.   

1.1.1. Os documentos serão analisados tão logo sejam protocolados, permanecendo o 
Credenciamento aberto enquanto perdurar o prazo de contratação, até dia 31 de 
agosto de 2023.  

1.2. As quantidades consideradas no quadro de quantidade e custos, visam somente 
oferecer ao(s) futuro(s) credenciado(s) elementos para avaliação do potencial de 
fornecimento, sendo que as mesmas não constituem garantia de volume do produto a ser 
utilizado. 

1.3. Para o fornecimento, o Termo de Credenciamento deverá estar devidamente assinado 
e publicado nos termos legais, bem como, o(s) posto(s) credenciado(s) deverá(ão) abastecer 
os veículos somente mediante apresentação de Autorização de Fornecimento (AF) 
devidamente assinada pelo responsável designado no item 2.2 e pelo motorista. 

 

2. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO COMBUSTÍVEL 

2.1. O Município, poderá, em qualquer momento e sem aviso prévio, pedir análise do 
combustível ao(s) Credenciado(s). 

2.2. O fiscal do referido procedimento será servidor designado pela Secretaria de 
Administração.  

2.3. Serão admitidos, neste processo, o credenciamento de postos de combustíveis 
localizados no Município de Rio Grande da Serra. 

2.4. O abastecimento será efetuado, obedecendo os critérios de contratação 
(fornecimento) estabelecidos no Edital e Termo de Credenciamento, sendo que os 
veículos/maquinário serão abastecidos no estabelecimento mais próximo do local de 
execução do serviço e/ou rodagem. 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações 

Edital de Chamamento nº 001/2022 – Credenciamento de Postos de Gasolina 

 

 

3. DO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES 

3.1. O Departamento de Compras, Licitações e Contratos, prestará todos os 
esclarecimentos solicitados pelos interessados neste credenciamento, através do e-mail 
licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br, ou atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, 
no horário das 09:00 às 16:00 horas, na Rua do Progresso, 700, Centro – Rio Grande da Serra - 
SP.     

3.2. O Edital e seus anexos estará no site oficial da Prefeitura Municipal de Rio Grande da 
Serra: http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/ ou, caso não seja possível a retirada por 
meio eletrônico, o mesmo estará à disposição no Departamento de Licitações, podendo ser 
copiado pessoalmente mediante a disponibilização de mídia removível (pen drive) pela 
interessada. 

 

4. DOS VALORES E QUANTIDADES 

4.1. Os valores unitários a serem pagos decorrentes do presente credenciamento serão 
os constantes da Tabela da ANP do dia do abastecimento com desconto de 1% (um por 
cento) e corrigidos nos termos do Edital. 

4.2. Os valores unitários a serem pagos, bem como a quantidade máxima de produtos, 
são os seguintes:  

 

ITEM PRODUTO QTDE V. UNIT. V. TOTAL  

01 Gasolina Comum 28.000 6,84 R$ 191.520,00 

02 Etanol Hidratado 20.000 4,57 R$ 91.400,00 

03 Óleo Diesel S10 45.000 6,88 R$ 309.600,00 

 
4.3. Os valores serão reajustados semanalmente, às terças-feiras, de acordo com a 
atualização da Tabela ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 
sendo válidos à partir da quarta-feira, considerando o valor médio dos Municípios: Mauá, 
Ribeirão Pires e Santo André, utilizando, para os cálculos, até 02 (duas) casas decimais após a 
vírgula. 
 

Média da ANP (Mauá + Ribeirão Pires + Santo André) – 1% = Valor a ser pago 
 

4.4. Será sempre respeitada a diferença dos valores em comparação com os valores médios 
da ANP, sendo aplicado sobre a média dos valores o desconto de 1%. 

4.5. Entre o resultado da equação e o menor preço praticado entre os postos pesquisados 
ou a média dos valores da ANP dos postos da região de Rio Grande da Serra, deve prevalecer 
o menor valor como referência, sendo que não se aplica 1% sobre menor valor praticado 
entre os credenciados se este for menor que ANP – 1%. 

4.6. Caso no dia da atualização e/ou o dia de aplicação dos valores seja feriado, os valores 
serão reajustados ou aplicados no dia útil seguinte. 

4.7. Os valores que serão praticados serão tornados públicos mediante comunicação 

mailto:licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br
http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/
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através do Diário Oficial do Município, publicação no site oficial, podendo o Município 
também realizar a comunicação direta a cada credenciado. 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão requerer credenciamento os postos de combustíveis que comprovem aptidão 
para o fornecimento dos combustíveis, apresentando toda a documentação exigida neste 
Edital. 

5.2. A documentação deverá ser protocolada no Departamento de Compras, Licitações e 
Contratos, sito a Rua do Progresso, 700, Centro, de segunda a sexta-feira das 09:00 às 16:00 
horas, a partir da publicação deste Edital. 

5.3. Os tipos de combustíveis aceitáveis são: 

I - Gasolina Comum - A Gasolina Comum deverá possuir octanagem mínima de 87 unidades, 
medida pelo índice antidetonante (IAD), e até 50 mg/kg (ou ppm) de teor de enxofre, sendo 
combustível com ultra baixo teor de enxofre (UBTE ou S-50), desenvolvida para permitir a 
introdução de veículos com novas tecnologias em controle de emissões atmosféricas, e já 
reduz as emissões de gases no escapamento nos motores atuais de última geração; 

II - Etanol – o credenciado deverá fornecer álcool etílico hidratado, que se caracteriza por sua 
apresentação límpida e incolor, obtido a partir da cana-de-açúcar, o que ajuda na redução do 
gás carbônico da atmosfera através da fotossíntese nos canaviais. 

III - Diesel S10 - O Diesel S-10, deverá conter o equivalente a um teor máximo de enxofre de 
10 miligramas para cada 1.000.000 de miligramas do produto (10 partes por milhão), sendo 
adequado para as novas tecnologias de controle de emissões dos novos motores a diesel 
fabricados a partir de 2012, possibilitando a redução das emissões de material particulado em 
até 80% e de óxidos de nitrogênio em até 98%, tendo ainda, número de cetano 48 (medida de 
qualidade da combustão a diesel) e oferecendo a qualquer veículo, mesmo os fabricados 
antes de 2012, uma melhor conservação do motor e redução dos custos de manutenção; 

 

6. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

6.1. As empresas interessadas no credenciamento deverão apresentar os seguintes 
documentos devidamente autenticados (salvo os documentos emitidos via internet): 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, bem como todas as alterações ou 
Contrato Social Consolidado, no caso de empresa LTDA., ou Estatuto, no caso de 
sociedade por acções, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores, ou Ato Constitutivo; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Federais; 

d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais; 

e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 
Municipais; 
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f) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, emitida pela Receita Federal do 
Brasil e PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais, instituído por Lei (certidão conjunta federal); 

g) Certidão de Regularidade de situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS (CRF); 

h) Prova de regularidade trabalhista, através da apresentação de Certidão Negativa ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

i) Alvará de Funcionamento no Município sede da futura credenciada, em plena validade 
e regularidade de situação; 

j) Registro de revendedor varejista de combustíveis automotivos, expedido pela ANP – 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; 

k) Último relatório que comprove aprovação da bomba em teste de aferição. 

 

7. CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO 

7.1. As empresas serão credenciadas de acordo com a apresentação de todos os 
documentos necessários. 

7.2. Para a realização do abastecimento dos veículos e máquinas, o Município encaminhará 
para abastecimento em cada um dos credenciados, em forma de rodízio semanal. 

7.3. Em razão de circunstâncias externas, como por exemplo, a ocorrência de intempéries 
e/ou impossibilidade de operação por parte do Município e da frota que afete a equidade da 
aquisição entre os Credenciados, poderá a Contratante suspender o rodízio até que seja 
equalizado o fornecimento dentre todos os postos. 

 

8. PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

8.1. O Credenciamento, bem como o contrato a ser celebrado, terão validade até 
31/08/2023, tendo sua vigência à partir de sua publicação. 

8.2. O contrato não será prorrogado, salvo motivo devidamente justificado e comprovado. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

a) Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto do 
presente Credenciamento; 

b) Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital; 

c) Não transferir a terceiros (subcontratar), em nenhuma hipótese, nem mesmo 
parcialmente, as obrigações assumidas; 

d) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a 
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utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre; 

e) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do credenciamento; 

f) A CREDENCIADA é expressamente proibida de sub credenciar o fornecimento sob pena 
de rescisão do instrumento, sem que tenha direito a indenização de qualquer espécie, 
independentemente da ação, notificação e interpelação judicial ou extrajudicial; 

g) A empresa deverá disponibilizar atendimento das 06:00min até as 22:00min, tendo um 
telefone de plantão para abastecimentos excepcionais de veículos da Secretaria de 
Saúde, bem como os veículos da Secretaria de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa 
Cívil. 

9.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da credenciada, através de 
servidor especialmente designado; 

b) Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

c) A Secretaria Municipal de Administração ficará responsável de realizar o reajuste 
semanal no valor dos combustíveis, mencionado no item 4.2. 

d) O Município poderá pedir análise do combustível a qualquer tempo, sem aviso prévio 
aos credenciados. 

 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias do mês subsequente do 
fornecimento, após o atesto da nota fiscal. 

10.2. A empresa credenciada deverá confeccionar um relatório dos abastecimentos 
efetuados e entregar na Secretaria de Administração, acompanhado das Autorizações de 
Fornecimento e das notas fiscais, juntamente com relatório de abastecimento, que deverá 
conter as seguintes informações: placa do veículo, quilometragem atual (odômetro), nome do 
motorista, nome da secretaria a qual o veículo pertence, data do abastecimento e a 
quantidade abastecida de cada veículo. 

10.3. O Município de Rio Grande da Serra poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas, dívidas ou indenizações devidas pela credenciada. 

10.4. No caso de ocorrência de irregularidades, bem como inexecução parcial ou total do 
fornecimento, o pagamento de qualquer saldo remanescente ficará suspenso, até ulterior 
decisão para fins do contido no item 10.3, e, tais ocorrências, irregularidades ou inexecução 
serão objeto de investigação através de competente processo administrativo. 

 

11. DA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
11.1. As despesas com a execução do objeto deste Edital onerarão a(s) dotação (ões) 
consignada(s) no orçamento deste Exercício, e em orçamento(s) futuro(s), quando 
necessário: 
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Secretaria Dotação Orçamentária Fonte Ficha 

Governo 01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000 1 9 

Assuntos Jurídicos 02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000 1 24 

Cidadania e Inclusão Social – 
Secretaria 

03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000 1 42 

03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022 3 43 

03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000006 5 44 

03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008 5 45 

Cidadania e Inclusão Social - 
Acolhimento Institucional 

03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000 1 75 

03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078 2 76 

03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023 3 77 

03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094 5 78 

Cidadania e Inclusão Social – 
CRAS 

03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000 1 105 

03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006 5 106 

03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000007 5 107 

03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000008 5 108 

Cidadania e Inclusão Social – 
CREAS 

03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000 1 135 

03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077 2 136 

03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094 5 137 

03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095 5 138 

Secretaria de Educação e 
Cultura - Secretaria 

04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000 1 160 

Secretaria de Educação e 
Cultura – Creche 

04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2100000 1 197 

Secretaria de Educação e 
Cultura - Pré Escola 

04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000 1 245 

Secretaria de Educação e 
Cultura – Cultura 

04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000 1 266 

04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000002 3 267 

Finanças 05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000 1 281 

Administração 06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000 1 317 

Obras e Planejamento 07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000 1 363 
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Serviços Urbanos 
08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000 1 379 

08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000 2 380 

Saúde - Secretaria 

09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000 1 396 

09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000 5 397 

09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000 5 398 

Saúde – UBS 

09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000 1 426 

09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034 2 427 

09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000 2 428 

09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034 5 429 

09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000 5 430 

Saúde - UPA / CAPS / CEME 

09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000 1 458 

09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034 2 459 

09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034 5 460 

09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000 5 461 

Saúde – Vigilância e 
Epidemiológica 

09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000 1 482 

09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000 3 483 

09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000 5 484 

Desenvolvimento Econômico 
e Turístico 

10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000 1 500 

Gabinete 11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000 1 522 

Comunicação 12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000 1 533 

Verde e Meio Ambiente 
13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000 1 554 

13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023 3 555 

Juventude, Esporte e Lazer 14.01.27.122.0027.2.086.339030.01.11000001 1 573 

Segurança, Trânsito e Defesa 
Civil 

15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000 1 590 

Segurança, Trânsito e Defesa 
Civil – Trânsito 

15.01.26.453.0028.2.019.339030.01.1100000 1 596 

15.01.26.453.0028.2.019.339030.02.4000001 2 597 

15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4100000 3 598 

15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4200000 3 599 
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15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4500000 3 600 

15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4600000 3 601 

Segurança, Trânsito e Defesa 
Civil - Guarda Municipal 

15.02.06.153.0029.2.021.339030.01.1100000 1 620 

 
11.2. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário, e a Credenciada 
deverá indicar os dados bancários no corpo da nota fiscal. 
 
12. DO DESCREDENCIAMENTO 
12.1. O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido de pleno direito, 
independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses: 

a) Infringência de qualquer obrigação ajustada; 

b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Credenciada; 

c) Se a Credenciada, sem prévia autorização do Município transferir, caucionar ou 
transacionar qualquer direito decorrente do credenciamento e os demais 
mencionados no Artigo 77 da lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

12.2. A Credenciada indenizará o Município por todos os prejuízos que esta vier a sofrer 
em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 

12.3. No caso de o Município precisar recorrer a via judicial para rescindir o presente 
credenciamento, ficará a Credenciada sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) 
do valor do credenciamento, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes 
ficados em 20% (vinte por cento) do valor do credenciamento. 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A execução do fornecimento será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 
e avaliação por representante do Município, a ser designado no momento da assinatura do 
Termo de Credenciamento. 

13.2. Quaisquer exigências do Município, inerentes ao objeto do presente 
credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela Credenciada. 

13.3. Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela 
Unidade competente e enviados à Secretaria de Finanças para o pagamento devido. 

13.4. Em caso de não conformidade, a Credenciada será notificada, por escrito, sobre as 
irregularidades apontadas, para as devidas providências. 

13.5. Ficam designados como gestores do presente credenciamento, os servidores 
identificados no item 2.2., para a promoção de todas as ações necessárias ao fiel 
cumprimento das condições estipuladas neste Edital, em especial: 

13.5.1. Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades 
previstas neste credenciamento e na legislação vigente, no caso de constatação de 
irregularidades cometidas pela Credenciada; 

13.5.2. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do 
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objeto; 

13.5.3. Atestar as notas fiscais e encaminhá-las à unidade competente para p 
pagamento, seguido de relatório circunstanciado de fiscalização; 

13.5.4. Promover o adequado encaminhamento, à unidade competente, das 
ocorrências contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicação 
de penalidades e demais medidas pertinentes; 

13.5.5. Manter o controle adequado e efetivo do credenciamento sob sua gestão, do 
qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o 
controle do saldo contratual, com base nas informações  relatórios apresentados 
pelo fiscal; 

13.6. Caberá ao fiscal: 

a) Exigir o cumprimento de todos os itens constantes deste Edital, da proposta da 
Credenciada e das cláusulas do Termo de Credenciamento, bem como relatório da 
Credenciada, devidamento assinado pelos seus representantes legais; 

13.7. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
Credenciada, pelos danos causados ao Município ou a terceiros, resultantes de ação ou 
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

13.8. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Município, não elide nem 
diminui a reponsabilidade da Credenciada quando ao cumprimento da obrigações 
pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades 
resultantes de imperfeições técnica, emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, que não implicarão corresponsabilidade do Município ou do servidor designado 
para a fiscalização. 

13.9. Ao presente credenciamento se aplicam as seguintes disposições gerais: 

a) Rescindido o credenciamento em razão de inadimplemento de obrigações por parte 
da Credenciada, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o 
Município, além das penlidades previstas no Artigo nº 87 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações; 

b) A Credenciada não poderá, durante a vigência do credenciamento, descumprir o que 
estabelece o inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal. 

 

14. DAS MULTAS 

A Credenciada está sujeita às seguintes penalidades: 

a) Pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela não executada 
ou item não fornecido, por dia de atraso e/ou descumprimento de obrigações 
ficadas neste Edital e em seus Anexos, sendo que a multa deverá ser recolhida pelo 
fornecedor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo 
Município de Rio Grande da Serra; 

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto deste credenciamento estará sujeito à: 

a. Advertência; 
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b. Multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do credenciamento, 
no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

c. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio do contraditório e a ampla 
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que ela seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade se deixar de assinar o Termo de Credenciamento, 
ensejar o retardamento da execução do objeto deste Edital, não mantiver os 
valores pactuados injustificadamente, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa, cometer fraude fiscal e falhar ou fraudar na execução do 
objeto. 

14.1. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração Pública, a Credenciada ficará isenta das penalidades. 

14.2. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à Credenciada juntamente com a de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. O Município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer tempo o credenciamento 
pactuado, sob todos os aspectos, não gerando eventual denúncia do mesmo, quaisquer 
direitos à Credenciada, relativos a indenização, lucros cessantes ou a qualquer outro título. 

15.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Administração. 

15.3. Serão incorporadas a este Instrumento de credenciamento, mediante termos 
aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, 
decorrentes das obrigações assumidas pelo Município e Credenciada, tais como, eventuais 
prorrogações de prazos, renovações e normas gerais. 

 

16. DO FORO 

16.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do presente 

Contrato é o foro da Comarca de Rio Grande da Serra, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

Rio Grande da Serra, 22 de junho de 2022. 
 
 
 

LARA SECCHIERO TABET NOTTE  
Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

A 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra Departamento de Licitações 

 
 
A empresa     com sede em   , inscrito 

no CNPJ (MF) sob o no     , representado legalmente neste ato pelo(a) 

Sr.(a)   , (Cargo)    , 

portador(a) da Cédula de Identidade RG no  , e inscrito(a) no CPF sob o no   

 , declara, sob as penas da Lei, estar cumprindo plenamente 

os requisitos de habilitação e que inexistem fatos impeditivos à habilitação e participação no 

referido credenciamento, satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº. 8666/93 e 

suas posteriores alterações, bem como no Edital e seus anexos. 

 
 
 

(local data) 
 
 

 
 

Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável/Procurador 

Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 

A 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, Departamento de Licitações 

 
 
O Licitante    com sede em   , inscrito 

no CNPJ (MF) sob o no     , representado legalmente neste ato pelo(a) 

Sr.(a)   , (Cargo)    , 

portador(a) da Cédula de Identidade RG no  , e inscrito(a) no CPF sob o no   

 , declara, sob as penas da Lei, que inexistem fatos 

impeditivos à habilitação e participação no referido credenciamento, satisfeitas as exigências 

contidas no art. 27, da Lei nº. 8666/93 e suas posteriores alterações, bem como no Edital e 

seus anexos. 

 
 

(local data) 
 
 
 

 
 

Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável/Procurador 

Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 

A 

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, Departamento de Licitações 

 
 
O Licitante    com sede em   , inscrito 

no CNPJ (MF) sob o no     , representado legalmente neste ato pelo(a) 

Sr.(a)   , (Cargo)    , 

portador(a) da Cédula de Identidade RG no  , e inscrito(a) no CPF sob o no   

 , declara, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da 

Lei Federal no 8.666 de 21/06/1993, acrescido pela Lei Federal no 9.854 de 27/10/1999, que 

está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, uma vez que cumpre as 

disposições impostas pelo inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal. 

 
 
 

(local data) 
 
 

 
 

Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável/Procurador 

Cargo do Responsável/Procurador 

Nº. Documento identidade 
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ANEXO IV 

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XX/2022 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 393/2022-1 

Aos __ (____________) dias do mês de ___________ de 2022, no Paço Municipal de Rio 

Grande da Serra, compareceram as partes entre si, justas e contratadas, de um lado a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.522.975/0001-80, com sede na Avenida Dom Pedro I, 10, 

Centro, Cidade de Rio Grande da Serra – Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. 

Prefeito CLÁUDIO MANOEL DE MELO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de 

Identidade RG nº. 15.604.306-3, inscrito no CPF/MF sob o nº. 053.011.998-62, com 

interveniência da Secretaria Municipal de Administração, através de sua Secretária Sra. 

..........., ........, portador da Cédula de Identidade RG n° ........, inscrito no CPF/MF sob o n° 

............, doravante denominado, simplesmente “CONTRATANTE” e, de outro lado, a empresa 

_________________________, com sede na ____, nº. ____, Bairro ____, Cidade ____, Estado 

____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ____, Inscrição Estadual nº. ____, neste ato representada 

por __________, portador da Cédula de Identidade RG nº. ____, inscrito no CPF/MF nº. ____, 

residente e domiciliado na _______________, doravante denominada simplesmente 

“CREDENCIADA”, as quais, perante testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem 

firmar o presente credenciamento que terá como condições a Lei nº 8.666/93 com suas 

alterações, e as cláusulas que seguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1. O presente credenciamento tem por objeto: CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE 
GASOLINA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO E ADITIVOS, VISANDO O 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE RIO GRANDE DA SERRA. 

1.1. As quantidades consideradas no quadro de quantidades e custos, visam somente 
oferecer ao credenciado elementos para avaliação do potencial de fornecimento, 
sendo que as mesmas não constituem garantia de volume do produto a ser utilizado. 

1.2. Para o fornecimento, este Termo deverá estar devidamente assinado e publicado nos 
termos legais, bem como, o credenciado deverá abastecer os veículos somente 
mediante apresentação de Autorização de Fornecimento (AF) devidamente assinada 
pelo responsável e pelo motorista. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO COMBUSTÍVEL 

2.1. O Município, poderá, em qualquer momento e sem aviso prévio, pedir análise do 
combustível ao Credenciado. 

2.2. O fiscal do referido procedimento será o (a) servidor(a): 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO QUANTITATIVO E VALORES 

3.1. Valores unitários a serem pagos, bem como o quantitativo máximo estimado: 

 

ITEM PRODUTO QTDE V. UNIT. V. TOTAL  

01 Gasolina Comum 28.000   

02 Etanol Hidratado 20.000   

03 Óleo Diesel S10 45.000   

 

3.2. Os valores serão reajustados semanalmente, às terças-feiras, de acordo com a 
atualização da Tabela ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, sendo válidos à partir da quarta-feira, considerando o valor médio 
dos Municípios: Mauá, Ribeirão Pires e Santo André, utilizando, para os cálculos, até 
02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

Média da ANP (Mauá + Ribeirão Pires + Santo André) – 1% = Valor a ser pago 

 

3.3. Será sempre respeitada a diferença dos valores em comparação com os valores 
médios da ANP, sendo aplicado sobre a média dos valores o desconto de 1%. 

3.4. Entre o resultado da equação e o menor preço praticado entre os postos pesquisados 
ou a média dos valores da ANP dos postos da região de Rio Grande da Serra, deve 
prevalecer o menor valor como referência, sendo que não se aplica 1% sobre menor 
valor praticado entre os credenciados se este for menor que ANP – 1%. 

3.5. Caso no dia da atualização e/ou o dia de aplicação dos valores seja feriado, os valores 
serão reajustados ou aplicados no dia útil seguinte. 

3.6. Os valores que serão praticados serão tornados públicos mediante comunicação 
através do Diário Oficial do Município, publicação no site oficial, podendo o Município 
também realizar a comunicação direta a cada credenciado. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

a) Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerentes ao objeto do 
presente Credenciamento; 

b) Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital; 

c) Não transferir a terceiros (subcontratar), em nenhuma hipótese, nem mesmo 
parcialmente, as obrigações assumidas; 
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d) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre; 

e) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do credenciamento; 

f) A CREDENCIADA é expressamente proibida de sub credenciar o fornecimento sob pena 
de rescisão do instrumento, sem que tenha direito a indenização de qualquer espécie, 
independentemente da ação, notificação e interpelação judicial ou extrajudicial; 

g) A empresa deverá disponibilizar atendimento das 06:00min até as 20:00min, tendo um 
telefone de plantão para abastecimentos excepcionais de veículos da Saúde, ou seja, 
somente ambulâncias. 

4.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da credenciada, através de 
servidor especialmente designado; 

b) Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

c) A Secretaria Municipal de Administração ficará responsável de realizar o reajuste 
semanal no valor dos combustíveis, mencionado no item 2.2. 

d) O Município poderá pedir análise do combustível a qualquer tempo, sem aviso prévio 
aos credenciados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1. O credenciamento terá validade até xx de xxxxxxx de 2022, tendo sua vigência a contar 
a partir de sua publicação. 

5.2. Este credenciamento não será prorrogado, salvo motivo devidamente justificado e 
comprovado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS 

6.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias do mês subsequente do 
fornecimento, após o atesto da nota fiscal. 

6.2. A empresa credenciada deverá confeccionar um relatório dos abastecimentos 
efetuados e entregar na Secretaria Administração, acompanhado das Autorizações de 
Fornecimento e das notas fiscais. 

6.3. As notas fiscais deverão possuir as seguintes informações: placa do veículo, 
quilometragem atual (odômetro), nome do motorista, nome da secretaria a qual o 
veículo pertence, data do abastecimento e a quantidade abastecida de cada veículo. 

6.4. Para o efetivo pagamento, a Credenciada deverá encaminhar a Secretaria de 
Administração as Notas Fiscais acompanhadas dos seguintes documentos: 
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a) Relatório dos abastecimentos diários; 

b) Autorização(ões) de Fornecimento emitida para cada abastecimento, assinada pelo 
gestor e pelo motorista. 

6.5. O Município de Rio Grande da Serra poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas, dívidas ou indenizações devidas pela credenciada. 

6.6. No caso de ocorrência de irregularidades, bem como inexecução parcial ou total do 
fornecimento, o pagamento de qualquer saldo remanescente ficará suspenso, até ulterior 
decisão para fins do contido no item 6.5, e, tais ocorrências, irregularidades ou 
inexecução serão objeto de investigação através de competente processo administrativo. 

6.7. O pagamento efetuado não isentará a Credenciada das responsabilidades decorrentes do 
fornecimento. 

 
6.8. As despesas com a execução do objeto deste Edital onerarão a(s) dotação (ões) 
consignada(s) no orçamento deste Exercício, e em orçamento(s) futuro(s), quando 
necessário: 

 

Secretaria Dotação Orçamentária Fonte Ficha 

Governo 01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000 1 9 

Assuntos Jurídicos 02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000 1 24 

Cidadania e Inclusão Social – 
Secretaria 

03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000 1 42 

03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022 3 43 

03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000006 5 44 

03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008 5 45 

Cidadania e Inclusão Social - 
Acolhimento Institucional 

03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000 1 75 

03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078 2 76 

03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023 3 77 

03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094 5 78 

Cidadania e Inclusão Social – 
CRAS 

03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000 1 105 

03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006 5 106 

03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000007 5 107 

03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000008 5 108 

Cidadania e Inclusão Social – 
CREAS 

03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000 1 135 

03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077 2 136 

03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094 5 137 
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03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095 5 138 

Secretaria de Educação e 
Cultura - Secretaria 

04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000 1 160 

Secretaria de Educação e 
Cultura – Creche 

04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2100000 1 197 

Secretaria de Educação e 
Cultura - Pré Escola 

04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000 1 245 

Secretaria de Educação e 
Cultura – Cultura 

04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000 1 266 

04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000002 3 267 

Finanças 05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000 1 281 

Administração 06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000 1 317 

Obras e Planejamento 07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000 1 363 

Serviços Urbanos 
08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000 1 379 

08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000 2 380 

Saúde - Secretaria 

09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000 1 396 

09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000 5 397 

09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000 5 398 

Saúde – UBS 

09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000 1 426 

09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034 2 427 

09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000 2 428 

09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034 5 429 

09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000 5 430 

Saúde - UPA / CAPS / CEME 

09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000 1 458 

09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034 2 459 

09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034 5 460 

09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000 5 461 

Saúde – Vigilância e 
Epidemiológica 

09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000 1 482 

09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000 3 483 

09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000 5 484 

Desenvolvimento Econômico 
e Turístico 

10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000 1 500 
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Gabinete 11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000 1 522 

Comunicação 12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000 1 533 

Verde e Meio Ambiente 
13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000 1 554 

13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023 3 555 

Juventude, Esporte e Lazer 14.01.27.122.0027.2.086.339030.01.11000001 1 573 

Segurança, Trânsito e Defesa 
Civil 

15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000 1 590 

Segurança, Trânsito e Defesa 
Civil – Trânsito 

15.01.26.453.0028.2.019.339030.01.1100000 1 596 

15.01.26.453.0028.2.019.339030.02.4000001 2 597 

15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4100000 3 598 

15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4200000 3 599 

15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4500000 3 600 

15.01.26.453.0028.2.019.339030.03.4600000 3 601 

Segurança, Trânsito e Defesa 
Civil - Guarda Municipal 

15.02.06.153.0029.2.021.339030.01.1100000 1 620 

 
6.9. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário, e a Detentora deverá 
indicar os dados bancários no corpo da nota fiscal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
7.1. O presente credenciamento poderá ser rescindido de pleno direito, 

independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses: 

a) Infringência de qualquer obrigação ajustada; 

b)Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Credenciada; 

c) Se a Credenciada, sem prévia autorização do Município transferir, caucionar ou 
transacionar qualquer direito decorrente deste credenciamento e os demais 
mencionados no Artigo 77 da lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

7.2. A Credenciada indenizará o Município por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em 
decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 

7.3. No caso de o Município precisar recorrer a via judicial para rescindir o presente 
credenciamento, ficará a Credenciada sujeita a multa convencional de 10% (dez por 
cento) do valor do credenciamento, além das custas processuais e honorários 
advocatícios, estes ficados em 20% (vinte por cento) do valor do credenciamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A execução do fornecimento será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
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avaliação por representante da Credenciante por servidor desginado no momento da 
assinatura do Termo de Credenciamento. 

8.2. Quaisquer exigências do Município, inerentes ao objeto do presente credenciamento, 
deverão ser prontamente atendidas pela Credenciada. 

8.3. Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pelo 
órgão competente e enviados à Secretaria de Finanças para o pagamento devido. 

8.4. Em caso de não conformidade, a Credenciada será notificada, por escrito, sobre as 
irregularidades apontadas, para as devidas providências. 

8.5. Ficam designados como gestores do presente credenciamento, os servidores 
identificados no item 2.2., para a promoção de todas as ações necessárias ao fiel 
cumprimento das condições estipuladas neste Edital, em especial: 

8.5.1. Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades 
previstas neste credenciamento e na legislação vigente, no caso de constatação de 
irregularidades cometidas pela Credenciada; 

8.5.2. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do 
objeto; 

8.5.3. Atestar as notas fiscais e encaminhá-las à unidade competente para p 
pagamento, seguido de relatório circunstanciado de fiscalização; 

8.5.4. Promover o adequado encaminhamento, à unidade competente, das 
ocorrências contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicação 
de penalidades e demais medidas pertinentes; 

8.5.5. Manter o controle adequado e efetivo do presente credenciamento sob sua 
gestão, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, 
inclusive o controle do saldo contratual, com base nas informações  relatórios 
apresentados pelo fiscal; 

8.6. Caberá ao fiscal: 

8.6.1. Fiscalizar o fornecimento, dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua 
prestação e dar ciência à Credenciada, para fiel execução do fornecimento durante 
toda a vigência deste credenciamento; 

8.6.2. Conferir a execução do objeto contratual, por ocasião da entrega das Notas 
Fiscais, devendo aferir o fornecimento, quando executado satisfatoriamente, para 
fins dos pagamentos. 

8.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
Credenciada, pelos danos causados ao Município ou a terceiros, resultantes de ação ou 
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

8.8. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Município, não elide nem diminui 
a reponsabilidade da Credenciada quando ao cumprimento da obrigações pactuadas 
entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes 
de imperfeições técnica, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que 
não implicarão corresponsabilidade do Município ou do servidor designado para a 
fiscalização. 
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8.9. Ao presente credenciamento se aplicam as seguintes disposições gerais: 

a) Rescindido o credenciamento em razão de inadimplemento de obrigações por parte 
da Credenciada, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o Município, 
além das penlidades previstas no Artigo nº 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações; 

b)A Credenciada não poderá, durante a vigência do credenciamento, descumprir o que 
estabelece o inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 

9.1. A Credenciada está sujeita às seguintes penalidades: 

a) Pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela não executada 
ou item não fornecido, por dia de atraso e/ou descumprimento de obrigações 
ficadas neste Edital e em seus Anexos, sendo que a multa deverá ser recolhida pelo 
fornecedor no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação pelo 
Município de Rio Grande da Serra; 

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto deste credenciamento estará sujeito à: 

a. Advertência; 

b. Multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do credenciamento, 
no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

c. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio do contraditório e a ampla 
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que ela seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade se deixar de assinar o Termo de Credenciamento, 
ensejar o retardamento da execução do objeto deste Edital, não mantiver os 
valores pactuados injustificadamente, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa, cometer fraude fiscal e falhar ou fraudar na execução do 
objeto. 

9.2. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração Pública, a Credenciada ficará isenta das penalidades. 

9.3. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à Credenciada juntamente com a de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PARTES INTEGRANTES 

10.1. Serão incorporadas a este Instrumento de credenciamento, mediante termos aditivos, 
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, 
decorrentes das obrigações assumidas pelo Município e Credenciada, tais como, 
eventuais prorrogações de prazos, renovações e normas gerais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUCESSÃO E FORO 

11.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do presente 

Contrato é o foro da Comarca de Rio Grande da Serra, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

As partes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado. 

 

Rio Grande da Serra, xx de xxxxxxx de 2022. 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

CREDENCIADA 

 

 

 

FISCAL DO CONTRATO                                                                      GESTOR DO CONTRATO 
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ANEXO V 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 
CONTRATANTE:    

CONTRATADO:    

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):    

OBJETO:    

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*): 

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 
Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 

 
LOCAL e DATA:   



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações 

Edital de Chamamento nº xx/2022 – Credenciamento de Postos de Gasolina 

 

 

  
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Claudio Manoel Melo 
Cargo: Prefeito 
CPF: 124.382.038-11 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

 
 


