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1 Objeto 

1.1 Contratação de empresa para fornecimento, em domicílio, de combustível óleo 
diesel rodoviário para o Grupo Gerador que suporta o Datacenter da Justiça 
Federal de Primeiro Grau de Minas Gerais. 

2 Justificativa da Necessidade da Contratação 

2.1 Manter o funcionamento do grupo gerador, responsável por garantir a 
disponibilidade dos equipamentos e dos serviços de TI instalados no Datacenter 
desta Seccional, nas eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica 
pela concessionária CEMIG; 

2.2 Atender a recomendação do fabricante para que o equipamento seja ligado 
semanalmente, de forma controlada, para garantir a manutenção do 
funcionamento adequado, reduzindo o risco de falhas nos acionamentos 
emergenciais; 

2.3 Garantir a qualidade do combustível disponibilizado ao grupo gerador, conforme 
documento (1403279), Orientações e Procedimentos para Manuseio e 
Armazenamento de Óleo Diesel, formulado pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP; 

3 Características da Contratação 

3.1 Modalidade: Pregão Eletrônico. 

3.2 Tipo: Menor preço. 

3.3 Forma e Regime de Execução: Os serviços serão prestados sob a forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário e adjudicados a 
uma única empresa. 

3.4 Fundamentação Legal: A presente contratação está amparada pela Lei 8.666/1993 
e pela Lei nº. 10.520/2002 - Pregão Eletrônico, dentre outros regulamentos 
específicos e normas aplicáveis ao objeto. 

4 Escopo dos Serviços 

4.1 A CONTRATADA deverá fornecer óleo diesel rodoviário, em domicilio, no 
edifício Antonio Fernando Pinheiro, sede da Justiça Federal, à Av. Álvares 
Cabral, 1805 - Segundo Subsolo - Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, onde está instalado o grupo gerador. 

4.2 O abastecimento será realizado diretamente no reservatório de combustível do 
grupo gerador. 

4.3 A entrada de veículos que dá acesso ao local possui altura de 2 metros. 



3 
 

4.4 O abastecimento deverá ser realizado por bomba apropriada com medidor 
aprovado pelo INMETRO. 

4.5 O óleo diesel a ser fornecido deverá possuir as seguintes especificações: 

4.5.1 Classificação Tipo B S10. 
4.5.2 Aspecto visual límpido e isento de impurezas. 
4.5.3 O produto fornecido deverá estar de acordo com o especificado na 

Resolução ANP Nº 65, de 09 de dezembro de 2011. 

4.6 O fornecimento do combustível se dará da seguinte forma: 

4.6.1 Em dias úteis, das 8 às 18 horas. 
4.6.2 A Justiça Federal realizará o pedido para fornecimento do combustível 

através de e-mail ou telefone disponibilizado pela CONTRATADA. 
4.6.3 A CONTRATADA terá até 24 horas para executar o fornecimento do 

produto.  
4.6.4 Pedidos realizados em véspera de dias não úteis, o prazo de 

atendimento se encerrará no mesmo horário da abertura do chamado no 
próximo dia útil subsequente. 

4.6.5 A quantidade de combustível será de acordo com as necessidades da 
Justiça Federal, sendo que a cada fornecimento a quantidade mínima 
solicitada será de 100 (cem) litros de óleo diesel. 

4.6.6 A Justiça Federal garantirá a aquisição de, pelo menos, 100 litros de 
combustível a cada mês.  

4.6.7 No ato do fornecimento um servidor da Justiça Federal acompanhará o 
abastecimento. 

4.6.8 Após o término do abastecimento, o funcionário da CONTRATADA 
emitirá a correspondente nota fiscal, informando a quantidade, o preço 
unitário, o valor total, o número do contrato e os dados bancários para 
crédito do pagamento. 

5 Fiscalização 

5.1 O acompanhamento e a fiscalização do contrato, resultante do processo licitatório, 
serão de responsabilidade da Justiça Federal que designará um servidor ou 
comissão para acompanhar a execução dos serviços contratados, cabendo a este(s) 
anotar (em) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

5.2 A Justiça Federal reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 
prestados, se em desacordo com as especificações fornecidas e exigir a 
substituição de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que, a seu 
critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços. 

5.3 A fiscalização de que trata esta cláusula, não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA pelos danos causados à Justiça Federal ou a terceiros, 
decorrentes de ato ilícito na execução do contrato, ou por qualquer irregularidade 
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Justiça Federal.  
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6 Obrigações da Contratada 

6.1 Desenvolver o trabalho de acordo com as especificações deste Termo de 
Referência, executando o serviço dentro das melhores técnicas e utilizando as 
melhores ferramentas disponíveis no mercado. 

6.2 Responsabilizar-se por todos os custos e despesas relativos ao fornecimento do 
combustível, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de 
utilização. 

6.3 Executar os serviços em conformidade com as normas da ABNT, que 
regulamentam o objeto contratado, especialmente as NR16 e NR20 da Portaria 
3214 do Ministério do trabalho. 

6.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Justiça Federal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto deste 
Termo de Referência. 

6.5 Observar rigorosamente as legislações trabalhistas responsabilizando-se pelos 
salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a prestação dos serviços. 

6.6 Fornecer aos seus funcionários, uniformes limpos, equipamentos de proteção 
coletiva e individual (EPC e EPI), de acordo com a função/tarefa de cada um, 
zelando para que os mesmos sejam utilizados corretamente. 

6.7 Garantir que seus funcionários se apresentem uniformizados e portando crachá 
com foto durante a realização do abastecimento. 

6.8 Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico, acidente ou mal súbito que 
venha ocorrer com seus funcionários. 

6.9 Garantir que todos os seus funcionários cumpram as normas internas, relativas à 
Segurança e Medicina do Trabalho, nas dependências da Justiça Federal. 

6.10 Manter devidamente limpos os locais onde se realizarem os fornecimentos. 

6.11 Refazer, sem qualquer ônus adicional, todo e qualquer serviço não aprovado pela 
Justiça Federal. 

6.12 Substituir, de imediato, a qualquer tempo e por determinação do Executor do 
Contrato, os empregados de sua equipe de trabalho que não atenderem às 
exigências do contrato e aos padrões de qualidade necessários ao adequado 
desempenho de suas funções. 

6.13 Comunicar, formal e imediatamente ao Executor do Contrato, todas as 
ocorrências anormais ou de comprometimento da execução do objeto contratado. 

7 Obrigações da Justiça Federal 

7.1 Acompanhar o contrato e avaliar os aspectos técnicos e operacionais para garantir 
a qualidade dos serviços prestados. 
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7.2 Assegurar o pedido e o recebimento de, pelo menos, 100 litros de combustível a 
cada mês. 

7.3 Assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do 
fornecimento/prestação do serviço contratado, desde que os mesmos se 
apresentem devidamente identificados e uniformizados, respeitadas as normas 
internas (segurança, disciplina) da Justiça Federal. 

7.4 Determinar a substituição de imediato e a qualquer tempo dos empregados da 
CONTRATADA que não atenderem às exigências do contrato e aos requisitos e 
padrões de qualidade necessários ao adequado desempenho das suas funções.  

7.5 Prestar todas as informações necessárias à CONTRATADA, na execução dos 
serviços.  

7.6 Efetuar os pagamentos, em até 5 (cinco) dias úteis, para valor inferior ou igual a 
R$ 8.000,00 (oito mil reais), ou em até 10 (dez) dias úteis, para valor superior. 

7.7 Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos 
ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 

8 Prazo de Execução Serviços 

8.1 A prestação do serviço se iniciará em 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da 
data de assinatura do contrato e deverá ser precedida de: 

8.1.1 Indicação pela CONTRATADA de endereço de correio eletrônico (e-
mail) e telefone para os quais deverão ser encaminhados os pedidos de 
abastecimento. 

8.1.2 Indicação pela CONTRATADA de um preposto para representa-la, 
tendo amplos poderes para resolução de questões referentes à execução 
contrato. 

8.2 O contrato terá validade de 12 meses, podendo ser renovado por iguais e 
sucessivos períodos, limitados a sessenta meses, conforme Inciso II, Art. 57 da 
Lei 8.666/93. 

9 Recebimento e Pagamento dos Serviços 

9.1 Os serviços serão recebidos após o completo abastecimento do tanque de 
combustível do grupo gerador e a devida emissão da Nota Fiscal/Fatura, cujo 
pagamento será efetuado conforme item 7.6, desde que mantidas todas as 
condições de qualificação exigidas na contratação. 

9.1.1 Para fins de pagamento, será conferida a regularidade da 
CONTRATADA para com as obrigações sociais: CRF - Certificado de 
Regularidade do FGTS; CND - Certidão Negativa de Débitos Relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – RFB/PGFN, e 
CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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9.2 A Nota Fiscal/Fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para 
retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados no item 7.6 
a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida. 

10 Sanções 

10.1  Com fundamento no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 
86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação das 
seguintes penalidades: 

a) advertência; 
b) multa de: 
   b.1) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do 
contrato, limitada a incidência a 30 (trinta) dias, em razão do atraso injustificado 
na execução dos serviços objeto do contrato, ou descumprimento dos prazos 
estabelecidos pela Administração para apresentação de documentos; 
   b.2) 5,0% sobre o valor anual do Contrato, em caso de inexecução parcial, 
suspensão ou interrupção dos serviços contratados, salvo por motivo de força 
maior ou caso fortuito; 
   b.3) 20% sobre o valor anual do Contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida; 
c) suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a Justiça 
Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
e) descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízos 
das demais cominações legais. 
§ 1º: Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados para a 
execução total ou parcial do Contrato, deverá apresentar justificativa por escrito, 
nos termos previstos nos incisos II e V, do Parágrafo Primeiro do art. 57 da Lei nº 
8.666/93, até o vencimento destes, ficando a critério da CONTRATANTE a sua 
aceitação. 
§ 2º: Vencido(s) o(s) prazo(s) citado(s) no parágrafo anterior, e não sendo 
apresentada a justificativa, considerar-se-á a recusa, sendo aplicadas à 
CONTRATADA as sanções previstas no caput desta Cláusula, cumulativamente 
ou não. 
§ 3º: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e sua 
aplicação deverá ser precedida do devido processo legal. 
§ 4º: Ad cautelam, a CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
§ 5º: O valor da multa eventualmente aplicada será notificado à CONTRATADA 
e será descontado do próximo pagamento devido pela CONTRATANTE ou, caso 
a CONTRATADA não possua crédito a receber, terá esta o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, após a notificação, para efetuar o recolhimento da multa por meio de 
G.R.U. (Guia de Recolhimento da União), sob pena 
de cobrança judicial. 
§ 6º: As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" desta cláusula poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa, sem prejuízo das demais 
cominações legais; 
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§ 7º: Os responsáveis pela CONTRATADA sujeitam-se à aplicação das penas de 
detenção e multa caso incorram nos crimes previstos na Seção III do Cap. IV da 
Lei nº 8.666/93.” 

 



ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 
(Denominação ou Razão Social) _______________, CNPJ ______________________, 

sediada __________(endereço completo) ____________, declara, sob as penas da Lei, que 

não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal de 1988. 

 
  

Local e data 
 
 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
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