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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2016 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA SÉTIMA REGIÃO – CREFITO 7, por 
intermédio de seu Presidente, CLEBER MURILO PINHEIRO SADY, torna público que se encontra aberta, 
nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO (MENOR 
PERCENTUAL), a ser realizada no dia 08/11/2016 às 09h30, em sessão pública pela Pregoeira NEILA 
MASCARENHAS MOTA e equipe de apoio, designados pela Portaria n° 079/2016, por meio do Sistema 
Eletrônico do Banco do Brasil Licitacoes-e, através do site www.licitacoes-e.com.br, de conformidade com 
as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos 3.555/2000, 5.450/2005 e 
7.892/2013, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as condições 
estabelecidas a seguir: 
 
1 – DO OBJETO 
1.1 O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, em rede de postos 
credenciados, tipo gasolina comum e álcool comum, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do 
pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com 
segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais pertencentes ao Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – CREFITO 7, localizados nos municípios dos Estados 
da Bahia e Sergipe, sendo que ao menos 01 local de abastecimento deve distar, no máximo, 05 km do 
Crefito 7 dos endereços descritos no ANEXO VIII deste Edital e deve haver postos de abastecimento 
devidamente registrados na Agência Nacional de Petróleo (ANP) em no mínimo, 03(três) cidades por cada 
Macrorregião do Estado da Bahia e, no mínimo, 02(duas) cidades por cada Mesorregião do Estado de 
Sergipe, considerando a relação constante no anexo VIII deste Edital; 
 

1.1 – A quantidade estimada é de 05(cinco) veículos, que poderá aumentar ou diminuir em razão do 
aumento ou diminuição da quantidade de veículos. 
1.2 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Portal do 
licitações-e do Banco do Brasil e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
2 - DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
2.1 DIA: 08 de novembro de 2016 
HORÁRIO: 09h30 (Horário de Brasília/DF) 
Local/End. Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 
 
2.2 O edital poderá também ser obtido por meio do endereço eletrônico http://www.crefito7.org.br. 
Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitação pelo e-mail 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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licitacao@crefito7.org.br, por correspondência endereçada a Sra. Pregoeira para o endereço – Avenida 
Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, Cep: 41.820-021. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1. Poderão participar desta licitação: 
 
3.1.1. Os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante 
deste Edital e seus anexos. 
 
3.1.2. Os interessados que estiverem previamente credenciados junto ao provedor do Sistema do Banco 
do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br, nos termos do Decreto nº 5.450/05. 
 
3.1.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 
de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Banco do Brasil, onde também deverão 
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 
correta utilização. 
 
3.1.2.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou ao CREFITO 7 responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 
3.2 Não poderão participar desta licitação: 
3.2.1 Os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, empresas 
estrangeiras que não funcionem no País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar 
ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo 
CREFITO 7. 
 
3.2.2 Empresas prestadoras que tenham como sócios, gerentes ou diretores, membro ou servidor em 
exercício no CREFITO 7, ocupante de cargo de direção, ou, ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o 
terceiro grau, inclusive, em linha reta, colateral ou por afinidade, bem como empregados a serem 
utilizados no fornecimento que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores 
do CREFITO 7. 
4 – DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 
4.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta exclusivamente 
por meio eletrônico através do sítio www.licitacoes-e.com.br, a partir da data da liberação do edital até a 
data da abertura. 
 
4.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes condições: 
a. Redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo 
constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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b. Indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão 
Eletrônico, ao dia e a hora da realização de suasessão pública; 
 
c. Informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
contados do dia útil imediatamente posterior aoindicado no preâmbulo deste Edital; 
 
d. ATENÇÃO: Consignar o valor, observando a PLANILHA DE PREÇOS, constante do Anexo II do Edital, 
ficando estabelecido que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará os unitários 
para fins de apuração do real valor da proposta; 
 
e. Incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-
obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, fretes, taxas e outras 
despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital. 
 
4.3 - A proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com o Pregoeiro, deverá 
ser anexada, em campo próprio disponibilizado pelo Site do Licitacoes-e do Banco do Brasil, no prazo 
estipulado após a convocação. 
 
4.4 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer 
que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, 
os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame. 
 
4.5 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e 
aceito pelo Pregoeiro. 
 
4.6 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital. 
 
4.7 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
 
4.8 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em 
campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos 
benefícios previstos nessa lei. 
 
4.9 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste edital. 
 
4.10 - As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
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4.11 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas nesse edital. 
 
4.12 - Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 
 
4.13 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 
estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
 
4.14 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos. 
 
5 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br 
 
5.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
5.3 - Cabem as licitantes acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
6 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
6.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor 
consignados no registro de cada lance. 
 
7.2. O critério de julgamento será o menor percentual de Taxa de Administração. 
 
7.3. – Tendo em vista as limitações do Sistema BBLicitações em não prever disputa por percentual (%), 
mas sim, por valor monetário (R$), na disputa do certame o valor monetário será convencionado para 
percentual de Taxa de Administração. 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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Exemplo: Sistema BBLicitações informa o Valor de R$ 4,00 (Fica convencionado como regra, Taxa de 
Administração de 4%). 
 
7.4. – A Taxa de Administração na disputa do certame é decrescente. 
 
7.5. Os custos foram levantados em pesquisa média de Percentual de Taxa de Administração que será 
considerada como referencial de percentual máximo a ser cobrado na contratação, sendo 

desclassificadas, após a etapa de lances, as propostas com preço global(percentual) superior a 3,59%. 
 
7.6. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação. 
 
7.7. Os licitantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema. 
 
7.8. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 
 
7.9. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. Os lances apresentados e 
levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do 
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
7.10. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 
 
7.11. Se ocorrer à desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
7.12. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br. 
 
7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. O sistema eletrônico 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, com indicação do período de tempo para 
apresentação de lances, findo o qual a etapa de lances será automaticamente encerrada de maneira 
aleatória pelo próprio sistema. 
 
8 - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
8.1 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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8.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as 
exigências deste edital, ser contratada. 
 
8.1.2 Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 
forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, 
estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
8.1.3 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo 
Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
8.1.4 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório 
prossegue com os demais licitantes. 
 
 
9 - DA NEGOCIAÇÃO 
9.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 
 
9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
10.1 - O Pregoeiro fixará prazo de 60 (sessenta) minutos para reenvio da proposta de preço adequada ao 
último lance. 
 
10.2 - Os documentos remetidos via fax ou por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou 
por cópia autenticada, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da solicitação do Pregoeiro, ao Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – CREFITO 7, situado na Avenida 
Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, Cep: 41.820-021. 
 
10.3 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentaçãoindicada nesta cláusula, 
será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstasneste edital. 
 
10.4 O Pregoeiro poderá solicitar parecer técnico aos funcionários pertencentes ao quadro do CREFITO 7 
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, para orientar sua decisão. 
 
10.5 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 
 
10.6 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de mercado. 
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10.7 Para aceitação da melhor proposta o pregoeiro considerará o menor percentual e o atendimento das 
condições de habilitação exigidas no Edital. 
 
11 - DA HABILITAÇÃO 
11.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante análise da documentação abaixo exigida, sendo 
enviada para o fax (71) 3341-8734 ou digitalizada para o e-mail licitacao@crefito7.org.br, devendo 
posteriormente encaminhar a documentação original com cópia autenticada no prazo de 03(três) dias 
úteis, para o endereço constante no preâmbulo deste Edital, aos cuidados da Sra. Neila Marcarenhas 
Mota,  para verificação da validade dos documentos: 
 
11.1.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede;  
 
11.1.2 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  

11.1.3 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  

11.1.4 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial 
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, 
do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;  

11.1.5 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

11.1.6 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva;  
 
11.1.7 - Prova de regularidade junto ao INSS; 
 
11.1.8 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa 
Econômica Federal; 
 
11.1.9 - Prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal; 
 
11.1.10 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
 

mailto:licitacao@crefito7.org.br
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11.1.11 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de 
empresa sediada fora do Distrito Federal. 
 
11.1.12 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, no termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
11.1.13 - Constitui também, condição de habilitação à apresentação de: 
 
11.1.13.1 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da empresa, emitidos por entidade pública ou 
empresa privada, que comprove ter a licitante desempenhado, satisfatoriamente, atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 
 
11.1.14 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta constante do Anexo V, conforme Instrução 
Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 – MPOG. 
 
11.1.15 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 
123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 6.204/2007. 
 
11.1.16 - Sempre que julgar necessário, o pregoeiro poderá solicitar a apresentação do original dos 
documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de 
documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital. 
 
11.1.17 - Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, 
com indicação do número de inscrição no CNPJ. 
 
11.1.18 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
11.1.19 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao 
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 
11.1.20 - Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 
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11.1.21 – Informar, em campo próprio disponibilizado no sistema do e-licitacoes do Banco do Brasil, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
11.1.22 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada 
vencedora. 
 
11.1.23- Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor judicial da sede da 
licitante, Justiça Ordinária. 
 
12 - DO RECURSO 
12.1 - Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante 
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 
 
12.2 - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante 
vencedor. 
 
12.3 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 
campo próprio do sistema. 
 
12.4 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo 
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a 
apresentar contra-razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente. 
 
12.5 - Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra razões de recurso, o 
licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 
 
12.6 - As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 
pela autoridade competente. 
 
12.7 - O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1 - O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em 
que a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação. 
 
13.2 - A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho  Regional de Fisoterapia e terapia 
Ocupacional da Sétima Região – Crefito 7. 
 
13.3 - O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente a licitante vencedora. 
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14 – DAS SANÇÕES 
14.1. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o 
CREFITO 7, as sanções administrativas aplicadas ao licitante serão as seguintes: 
 
14.1.1 Advertência. 
 
14.1.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório; 
 
14.1.3 Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
14.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
 
14.2 - Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, implicará multa 
correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total do contrato, subtraído o que foi executado. 
 
14.3 - Não havendo mais interesse do CREFITO 7 na execução parcial ou total do contrato, em razão do 
descumprimento pelo contratado de qualquer das condições estabelecidas para a prestação dos serviços 
objeto deste certame, implicará multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
14.4 - O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja 
sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.5 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo CREFITO 
7 ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente com as demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
14.6 - Sempre que não houver prejuízo para o CREFITO 7, às penalidades impostas poderão ser relevadas 
ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 
 
14.7 - O não atendimento à convocação para a assinatura do contrato, ato que caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida; ou no caso de não regularização por parte da 
microempresa ou empresa de pequeno porte da documentação prevista neste edital, no prazo também 
previsto neste edital, acarretará em multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato, sem prejuízo de outras cominações legais. 
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14.8 - A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será descredenciada do 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e nas demais cominações 
legais.  
 
14.9 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por 
parte do adjudicatário, na forma da lei. 
 
15 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
15.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física 
ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada 
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@crefito7.org.br. 
 
15.2 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
 
15.3 - Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
15.4 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@crefito7.org.br. 
 
15.5 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 
eletrônico para os interessados. 
 
16 – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
16.1. O Contratante pagará à Contratada o valor percentual definido no contrato pela prestação do seviço 
contratado. 
 
16.2. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA. 
 
16.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços executados. 
 
16.4. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados. 
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16.5 A nota fiscal deverá vir acompanhada de comprovante de regularidade (certidão negativa) perante 
Justiça do Trabalho, Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante e 
comprovante de regularidade (certidão negativa) perante a Seguridade Social (INSS), inclusive relativa ao 
Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS). 
 
16.6 Caso a empresa vencedora goze de algum benefício fiscal, esta ficará responsável pela apresentação 
de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 
123/2006), pela entrega de declaração, conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela IN nº 
706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. 
 
16.7 Após apresentada a referida comprovação, a empresa vencedora ficará responsável por comunicar 
ao CREFITO 7 qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução 
do contrato. 
 
16.8 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, este ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao CONTRATANTE. 
 
16.9 Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestação do serviço, 
o período correspondente não gerará obrigação de pagamento. 
 
16.10 – Não caberá pagamento de atualização financeira à empresa vencedora caso o pagamento não 
ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta; 
 
16.11 - No caso de pendência de liquidação de obrigações pela empresa vencedora, em virtude de 
penalidades impostas, o CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando 
for o caso, cobrada judicialmente. 
 
17 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
17.1 –As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação, correrão à conta do recurso 
orçamentário – 6.2.2.1.1.04.03.001.020 – Combustíveis e Lubrificantes. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 - O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora farão parte integrante 
do Contrato, independente de transcrição; 
 
18.2 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
18.3 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo CREFITO 7. 
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18.4 - É facultado ao contratante, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação. 
 
18.5 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
18.6 - É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
 
18.7 - Fica assegurado ao CREFITO7 o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente; 
 
18.8 - A licitante vencedora assumirá todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, não 
cabendo ao CREFITO 7 esse ônus, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório; 
 
18.9 - A licitante vencedora é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
18.10 - A licitante vencedora se compromete manter durante a vigência do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação. 
 
18.11 - A licitante vencedora assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da 
adjudicação desta Licitação; 
 
18.12 - Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
 
18.13 – A licitante vencedora que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
 
18.14 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no horário e no local estabelecidos neste edital, desde que não haja comunicação do 
pregoeiro em contrário. 
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18.15 - Acompanham este edital os seguintes anexos: 
Anexo I  Termo de Referência; 
Anexo II  Planilha de Preços; 
Anexo III Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
Anexo IV Formulário de Dados para Assinatura de Eventual de Contrato (Preenchimento 

obrigatório); 
Anexo V Minuta de Contrato; 
Anexo VI Declaração Menor e fatos impeditivos; 
Anexo VII Declaração de Ciência do edital; 
Anexo VIII Relação de Endereços do Crefito 7 e Cidades das Macrorregiões da Bahia e 

Mesorregiões de Sergipe. 
 
18.16 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 
 
18.17 – A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CREFITO 7, não eximirá a licitante vencedora 
de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes; 
 
18.18 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no Avenida Tancredo Neves, 939 
– Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, Cep: 41.820-021., ou pelo telefone: (0**71) 
3341-8734, até dois dias úteis antes da data de abertura do Pregão Eletrônico; 
 
18.19 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 
 
18.20 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da Justiça Federal, Seção 
Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro. 

Salvador-BA, 17 de Outubro de 2016. 
 

CLEBER MURILO PINHEIRO SADY 
PRESIDENTE 

 
 

NEILA MASCARENHAS MOTA 
PREGOEIRO 

 
CAROLINE BARRETO DE ANDRADE SANTANA 

EQUIPE DE APOIO 
 

 
VÂNIA CORREIA DE MELO SANTOS 

EQUIPE DE APOIO 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO 

    1.1 Considerações iniciais 

    Este termo de referência tem por objetivos:  

a) Caracterizar o objeto a ser contratado;  

b) Estabelecer método de planejamento gerencial das atividades;  

c) Estabelecer nível de qualidade desejado para a aquisição;  

d) Estabelecer os critérios de entrega, pagamento e demais condições a serem observadas durante o 

cumprimento do contrato.  

 

2. OBJETO 
 
Objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, 
gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, em rede de postos credenciados, tipo gasolina 
comum e álcool comum, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de 
cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, 
a fim de atender os veículos oficiais pertencentes ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da Sétima Região – CREFITO 7, localizados nos municípios dos Estados da Bahia e Sergipe, 
sendo que ao menos 01 local de abastecimento deve distar, no máximo, 05 km do Crefito 7 dos endereços 
descritos no ANEXO VIII deste Edital e deve haver postos de abastecimento devidamente registrados na 
Agência Nacional de Petróleo (ANP) em no mínimo, 03(três) cidades por cada Macrorregião do Estado da 
Bahia e, no mínimo, 02(duas) cidades por cada Mesorregião do Estado de Sergipe, considerando a relação 
constante no anexo VIII deste Edital; 
 

2.1 - A quantidade estimada é de 5 (cinco) veículos, que poderá aumentar ou diminuir em razão do 
aumento ou diminuição da quantidade de veículos. 
 
2.2 - Quantidade estimada: 
a) – Combustível: 

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS BAHIA/SERGIPE 

  QUANTIDADE/MÉDIA 
DESCRIÇÃO UNIDADE MENSAL ANUAL 

ETANOL(ALCOOL) LITROS 318 3816 

GASOLINA  LITROS 820 12864 
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b) – Planilha de custo: 
 

PLANILHA DE CUSTO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO E PREÇOS DE COMBUTÍVEIS PARA  OS 
ESTADOS DE BAHIA/SERGIPE 

DESCRIÇÃO 
 

CONSUMO 
MENSAL (LTS) 

VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO/ANO 

ETANOL(ALCOOL) 318 3,03 R$ 11.562,48 

GASOLINA  820 3,65 R$ 35.916,00 

TAXA DE ADMISNISTRAÇÃO 
MÁXIMA 3,59% R$ 1.704,47 

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1 - A execução do serviço em tela atenderá às necessidades do Crefito 7 nos Estados de Bahia e Segipe, 
observando as peculiaridades previstas no Anexo I, do Termo de Teferência. 
 
3.2 - A necessidade da contratação através de gerenciamento dos veículos do abastecimento de 
combustível se relaciona às peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Crefito 7, ficando inviável o 
cadastramento ou mesmo a contratação de fornecedores específicos de combustível, tendo em vista a 
diversidade de roteiros a serem fiscalizados constantemente pelo Departamento de Fiscalização desta 
Autarquia, nos Estados da Bahia e Sergipe. 
 
3.3 - O motivo da contratação decorre da necessidade de gerenciamento e do abastecimento de 
combustíveis nos veículos oficiais do Crefito 7; Atualmente o abastecimento dos veículos oficiais é 
realizado com pagamento em espécie. 
 
3.4 - Tendo em vista a necessidade de procedimento licitatório, busca-se contratação com a utilização de 
sistema, capaz de identificar o veículo, tipo de combustível, quilometragem e liberar o abastecimento de 
forma automática, com o objetivo de que o referido sistema impeça o abastecimento de veículos que não 
foram previamente cadastrados, aumentando a eficiência e confiabilidade quanto ao esperado para essa 
contratação; 
 
3.5 - Com a implantação do sistema proposto, é possível almejar o alcance das seguintes vantagens: 
a) - aplicação em todos os veículos do Crefito 7, onde houver o sistema implantado, eliminando nesse 
caso, o uso de suprimento de fundos ou contratos individualizados com postos de combustíveis locais; 
b) - extensão do horário de abastecimento, pois se poderá contar com uma rede de postos com 
abastecimento funcionando todos os dias da semana; 
c) - flexibilidade do sistema de abastecimento pretendido, pois facilita o acesso a uma rede de serviços 
dispersa pelos estados da Bahia e Sergipe; 
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d) - simplificação dos procedimentos e das rotinas de controle dos abastecimentos do sistema manual 
para informatizado, proporcionando agilidade nos procedimentos, obtenção de informações dos veículos 
em tempo hábil, via Internet, para tomada de decisões corretivas; 
e) - modernização dos controles, precisão das informações e redução do tempo de compilação e análise 
de dados. 
 
3.6 - Os benefícios diretos: 
• Maior controle nos custos e segurança na administração de despesas; 
• Emissão de relatórios completos de consumo médio e manutenção de cada veículo; 
• Quilometragem atual do veículo; 
• Litragem de combustível e valor; 
• Matrícula ou senha do condutor; 
• Data, hora, cidade e nome do posto em que ocorreu o abastecimento; 
• Determinação do valor de crédito dos cartões pelo Crefito 7; 
• Gerenciamento completo via internet com acesso restrito; 
• Recargas de créditos periódicos nos cartões eletrônicos; 
• Permite a pesquisa de preços, em função da variedade de postos credenciados; 
• Permite maior economia porque os preços praticados nos postos são os mesmos de à vista. 
• Permite completa movimentação dos cartões via Internet: 
Ø Inclusão; 
Ø Bloqueio; 
Ø Consulta de Extratos; e 
Ø Cancelamento. 
 
3.7 - Os benefícios indiretos: 
• Segurança através de senha eletrônica; 
• Simplicidade operacional; 
• Maior controle de pagamento e facilitação da fiscalização do contrato; 
• Abastecimento em nível nacional por meio de um único fornecedor; 
• Permite controles administrativos; 
• Monitoramento de autonomia e manutenção; 
• Determina limitadores de serviços, de acordo com a necessidade do gestor ou fiscal do contrato; 
• Pagamento de multi-fornecedores por meio de um único fornecedor, ou seja, por meio de uma única 
fatura; 
 
3.8 - Critérios ambientais adotados: A licitante que vier a ser contratada será responsabilizada por 
qualquer de seus credenciados que venham a causar prejuízo à Contratante em virtude de ter suas 
atividades suspensas, paralisadas ou proibidas, por falta de cumprimentos de norma ambientais, bem 
como, por normas determinadas pela ANP. As empresas que se dedicam ao gerenciamento de 
fornecimento de combustíveis assumem o risco, quando selecionam para a sua rede de credenciados, 
outras empresas em desacordo com as normas legais. 
 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  
Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.org.br/ / financeiro@crefito7.org.br 
Delegacia em Aracaju (SE)  
Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-150 Telefax: (79) 3224-4761 /0800-0717171 
Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  
Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

3.9 - A natureza do serviço, se continuado ou não: Trata-se de serviço continuado, posto que sua 
interrupção compromete à execução das atividades fim do Crefito 7 nos Estados da Bahia e Sergipe; 
 
3.10 - Modernização dos controles, precisão das informações e redução do tempo de compilação e análise 
de dados; 
 
4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA 
4.1 - Empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e 
controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum e álcool 
comum, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões eletrônicos 
magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis. 
 
4.2 - A empresa vencedora deverá apresentar Declaração ou Atestado de Capacidade Técnica expedido 
(a) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executa ou executou a 
prestação dos serviços compatíveis com o objeto do presente Termo de Referência. 
 
5 - ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO 
5.1 - Prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisição de 
combustíveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum e álcool comum, compreendendo 
administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip 
como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia 
que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais pertencentes ao 
Crefito 7, localizados nos municípios dos Estados da Bahia e Sergipe, levando-se em consideração os locais 
mínimos de prestação de serviço, sendo que ao menos 01 local de abastecimento deve distar, no máximo, 
05 km do Crefito 7 dos endereços descritos no ANEXO VIII deste Edital e deve haver postos de 
abastecimento devidamente registrados na Agência Nacional de Petróleo (ANP) em no mínimo, 03(três) 
cidades por cada Macrorregião do Estado da Bahia e, no mínimo, 02(duas) cidades por cada Mesorregião 
do Estado de Sergipe, considerando a relação constante no anexo VIII deste Edital; 
 
5.2 - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 
 
5.2.1 - Promover a otimização, padronização e racionalização no abastecimento de combustíveis em geral, 
em rede especializada de postos, em caráter contínuo e ininterrupto dos veículos pertencentes ao Crefito 
7, nos Estados da Bahia e Sergipe levando-se em consideração os locais mínimos de prestação de serviço, 
constantes no Anexo I, do Termo de Referência; 
5.2.2 - Promover o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CONTRATANTE, compreendendo a 
implantação e gestão de sistematecnológico específico com metodologia de cadastramento dos veículos, 
dos gestores, do controle e da logística, possibilitando o abastecimento de combustíveis dos veículos e a 
fiscalização financeira e operacional, em caráter continuo, contemplando: 
a) Rede de Postos para o fornecimento de combustíveis, com credenciamento de estabelecimentos 
idôneos para o fornecimento dos combustíveis destinados aos veículos do CONTRATANTE; 
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b) Sistema para gestão dos veículos, capaz de identificar o veículo e liberar o abastecimento de forma 
automática, reduzindo a intervenção humana; 
c) Identificação automática do veículo, da data e da hora do abastecimento, da identificação do posto, do 
volume abastecido e do hodômetro do veículo; 
d) Gerenciamento do sistema por meio de senhas, com níveis de acesso diferenciados aos fiscalizadores 
indicados pelo CONTRATANTE; 
e) Informatização dos controles por meio de sistema integrado de gestão de veículos, possibilitando o 
lançamento de dados, emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que permitam o 
controle total dos gastos; 
5.2.3 - Colocar à disposição relatórios gerenciais e operacionais informatizados, para cada veículo, 
contendo: placa do veículo, modelo do veículo, quantidade de combustível, tipo de combustível, 
hodômetro no momento do abastecimento, relação Km/l, local, hora e data de cada abastecimento. 
5.2.4 - Durante a execução do contrato poderão ser incluídos novos veículos ou excluídos veículos a 
critério do Crefito 7; 
5.2.5 - A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência. 
5.2.6 - A CONTRATADA deverá proporcionar abastecimento de combustível em ao menos 01 local de 
abastecimento distando, no máximo, 05 km do Crefito 7 dos endereços descritos no ANEXO VIII deste 
Edital e conter postos de abastecimento devidamente registrados na Agência Nacional de Petróleo (ANP) 
em no mínimo, 03(três) cidades por cada Macrorregião do Estado da Bahia e, no mínimo, 02(duas) cidades 
por cada Mesorregião do Estado de Sergipe, considerando a relação constante no anexo VIII deste Edital; 
5.2.7 - O abastecimento dos veículos do Crefito 7 será efetuado de forma parcelada, obedecendo às 
normas da Agência Nacional de Petróleo - ANP, nos postos de revenda de combustíveis credenciados pela 
CONTRATADA, não se admitindo recusa da parte da CONTRATADA em decorrência de sobrecarga na sua 
capacidade instalada; 
5.2.8 - Os combustíveis que apresentarem, nos casos comprovados pela fiscalização competente, 
densidade fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, 
contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição, bem como a presença de 
outras substâncias em percentuais além dos permitidos, serão recusados e deverão ser substituídos pela 
CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da formalização da recusa. 
5.2.9 - A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento 
eletrônico e equipamentos, instalações, treinamento, manutenção, relatórios e outras decorrentes do 
serviço. 
5.2.10 - A operação, o registro e o tratamento das informações no sistema de controle de abastecimento 
deverão ser efetuados eletronicamente, através do uso de equipamentos especiais de leitura e gravação 
de dados, com geração automática, com ou sem necessidade de digitação dos dados anteriores. 
5.2.11 - O sistema de controle de abastecimento deverá oferecer, a cada operação de fornecimento de 
combustível realizada, comprovante impresso em duas vias, devendo constar o tipo de combustível, 
litragem abastecida, preço total em reais, data do evento e a informação da quilometragem, a 
identificação do condutor do veículo oficial, ficando no poder deste uma das vias, que será destinada ao 
Crefito 7. 
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5.2.12 - O fornecimento de combustível para os veículos cadastrados no sistema de gerenciamento 
eletrônico ocorrerá em rede de postos de abastecimento disponibilizados pela CONTRATADA, em 
conformidade com a quantidade de veículos informada pelo Crefito 7, de segunda a domingo a critério 
do Conselho Regional de Fisoterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região. 
5.2.13 - O sistema de gerenciamento eletrônico deverá ser fornecido com interface, que permita total 
compatibilidade com os sistemas operacionais do Crefito 7 para permitir a importação de dados. 
5.2.14 - O abastecimento de combustíveis poderá ser autorizado expressamente pelo Crefito 7 através de 
requisição própria em caráter eventual; 
5.2.15 - A contratada deverá indicar os horários de funcionamento de sua rede, indicando, em destaque 
aqueles que trabalham em sistema de 24 horas; 
5.2.16 - Os veículos serão abastecidos conforme as necessidades, cuja periodicidade será observada 
mediante o relatório gerencial emitido pela Contratada, especialmente quanto à kilometragem e litragem. 
5.2.17 - O valor por litro de combustível não poderá ser superior ao preço médio divulgado pela ANP para 
cada Município nos Estados da Bahia e Sergipe; 
5.2.18 - A unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a ser contratado:Será considerado como 
unidade de medida para fins de pagamento, o valor,em reais, da nota fiscal referente ao quantitativo de 
litros de combustível fornecido com acréscimo do percentual de Administração. Sobre o quantitativo de 
litros de combustíveis fornecidos, incidirão o percentual proposto a título de taxa de administração; 
5.2.19 - O abastecimento indevido de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base 
operacional, se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serão suportadas 
pela empresa CONTRATADA. 
5.2.20 - Rede de postos para o fornecimento de combustíveis, cobrindo todos os locais estratégicos dentro 
dos Estados da Bahia e Sergipe, levando-se em consideração os locais mínimos de prestação de serviço, 
constantes no Anexo I, do Termo de Referência, todos os dias da semana, vinte e quatro horas por dia, 
credenciando estabelecimentos idôneos, certificados pela ANP, destinados aos diversos tipos de marcas 
e modelos dos veículos do Crefito 7; 
5.2.21 - Controle e gestão de consumo de combustível e seu custo, ficará a cargo do fiscal do contrato, 
sendo que a CONTRATADA deverá garantir que os preços dos combustíveis não ultrapassem os valores 
médios à vista praticados pelo mercado, estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo; 
5.2.22 - Todas as promoções e descontos propiciados pelos estabelecimentos de abastecimento deverão 
ser repassados ao Crefito 7, sendo que o preço promocional e/ou à vista deverá ser aplicado ao 
pagamento à empresa, sem discriminação, sempre considerando o menor preço que estiver sendo 
praticado no estabelecimento; 
5.2.23 - Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os dados dos valores 
médios praticados por Estado da Federação divulgados pela Agência Nacional do Petróleo; 
5.2.24 - Para atender às excepcionalidades do Crefito 7, o sistema deverá possuir previsão para 
lançamento manual com autorização fornecida via telefone, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 
dias por semana, de forma a manter o abastecimento em caso de pane do sistema informatizado no local 
de abastecimento. 
5.2.25 - O Crefito 7 deverá estabelecer para cada veículo um limite de crédito (R$ ou LITRAGEM), o qual 
não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do gestor/fiscal, conforme o caso. Os 
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abastecimentos realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito serão de total 
responsabilidade da contratada; 
5.2.26 - O sistema contratado deverá permitir alterações nos limites inseridos inicialmente a qualquer 
tempo mediante autorização do Crefito 7; 
5.2.27 - A localização dos estabelecimentos de abastecimento deverá atender os seguintes requisitos: 
a) ao menos 01 distar, no máximo, 05 km do Crefito 7 dos endereços descritos no ANEXO VIII deste Edital 
e conter postos de abastecimento credenciados em no mínimo, 03(três) cidades por cada Macrorregião 
do Estado da Bahia e, no mínimo, 02(duas) cidades por cada Mesorregião do Estado de Sergipe, 
considerando a relação constante no anexo VIII deste Edital; 
5.2.28 - O Crefito 7 desconsiderará possíveis transações e respectivos abastecimentos efetuados depois 
da comunicação de dano físico, perda ou extravio ao suporte técnico da empresa; 
5.2.29 - A licitante que, após o prazo para o início da contratação, não comprove o requisito constante no 
Item 5.2.27 não está atendendo as especificações exigidas no Edital e seus anexos, terá seu contrato 
rescindido. O termo operacionalizando significa que está funcionando o sistema, podendo o usuário 
adquirir combustíveis com o pagamento através do cartão magnético ou com chip. 
 
6 - DOS CARTÕES 
6.1 - Deverão ser fornecidos cartões individuais, os quais não poderão ser cobrados, pois seu valor deverá 
estar incluso na taxa de administração do gerenciamento dos veículos. A quantidade de cartões estará 
diretamente relacionada com a quantidade de veículos do Crefito 7. Assim, inicialmente deverá ser 
confeccionados 5 (cinco) cartões, quantidade que poderá aumentar ou diminuir em razão do aumento ou 
diminuição da quantidade de veículos. 
6.2 - Deverão ser fornecidos cartões com dados mínimos de identificação de cada veículo do Crefito 7, tal 
como sistema eletrônico, gravação em cartão magnético ou similar, para controle de abastecimento, que 
servirão como meio de pagamento na rede credenciada. 
6.3 - Cada Usuário deverá ter sua identificação validada através de senha, ou dispositivo que não permita 
abastecimento por responsáveis não identificados ou autorizados pelos gestores do contrato, durante 
qualquer operação realizada na rede credenciada. 
6.4 - Os cartões deverão, sem custo nenhum, conter a identificação do órgão expresso: Conselho Regional 
de Fisoterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região; 
6.5 A rede de postos de abastecimento deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões dos 
usuários do sistema. 
6.6 - Todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da contratada deverão por esta, 
serem reembolsados, não existindo qualquer relação financeira entre o Crefito 7 e tais fornecedores de 
materiais e/ou prestadores de serviços. 
6.7 - Em caso de perda ou furto de cartões, o Crefiro 7 comunicará a contratada por e-mail, ou telefone 
ou documento oficial. Após a comunicação a contratante não se responsabilizará pelo uso indevido do 
cartão. A contratada deverá fornecer um novo cartão no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a 
comunicação, o qual não poderá ser cobrado; 
6.8 - No caso de impossibilidade de pagamento dos combustíveis através do cartão eletrônico magnético 
ou com chip, a Contratada deverá possuir outro sistema que permita o pagamento dos combustíveis. O 
prazo máximo aceito para pagamento dos combustíveis será de 30 minutos. 
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7 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1 - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 
7.1.1 - Promover o gerenciamento informatizado dos veículos do Crefito 7 nos Estados da Bahia e Sergipe, 
compreendendo a implantação e gestão de um sistema tecnológico específico com metodologia de 
cadastramento dos veículos, condutores, fiscalizadores, controle e logística, possibilitando o 
abastecimento de combustíveis dos veículos e a fiscalização financeira e operacional do processo, em 
caráter contínuo, nos Estados da Bahia e Sergipe, contemplando: 
a) - rede de postos para o fornecimento de combustíveis, cobrindo todos os locais estratégicos dentro dos 
estados da Bahia e Sergipe, levando-se em consideração os locais mínimos de prestação de serviço, 
constantes no Anexo I, do Termo de Referência, todos os dias da semana, credenciando estabelecimentos 
idôneos, que possuem o registro certificado pela ANP, destinados aos diversos tipos de marcas e modelos 
dos veículos do Crefito 7; 
b) - implantação de sistema integrado com uso de tecnologia de identificação eletrônica e senhas de 
acesso, visando à execução e controle eficientes do fornecimento; 
c) - informatização dos controles a partir de sistema integrado, possibilitando o lançamento de dados, 
emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que permitam controle total dos gastos com 
combustíveis; 
7.1.2 - Disponibilizar relatórios gerenciais e operacionais informatizados ao CONTRATANTE para cada 
veículo, contendo: identificação, tipo de combustível, número de quilômetros por litro de combustível, 
quantidade de litros, hora e data em cada abastecimento; 
7.1.3 - Implantar sistema de cadastro, gerenciamento e administração de veículos, voltado ao 
abastecimento e controle do consumo de combustíveis, contendo os seguintes dados: 
a) - identificação do veículo: marca/modelo, placa; tipo de combustível; capacidade do tanque; motorista 
e outros do interesse do Crefito 7; 
b) - controle de abastecimento do veículo: data; hora; tipo de combustível; quantidade de litros; valor 
total; local do abastecimento; hodômetro; 
c) - relatório de consumo de combustíveis: por veículo; por combustível. 
7.1.4 - Durante a execução do contrato o Crefito 7 poderá incluir ou excluir veículos conforme sua 
necessidade e conveniência. 
 
7.2 - CONTROLE E SEGURANÇA DO SISTEMA 
7.2.1 - Adotar sistema de segurança que impeça o abastecimento de outros veículos que não sejam 
autorizados pelo CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todos os abastecimentos; 
7.2.2 - Colocar à disposição senhas individuais para os servidores indicados pelo CONTRATANTE para 
terem acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de abastecimento; 
7.2.3 - Permitir o acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de abastecimento, para qualquer 
operação, com exigência prévia de digitação de senha válida do usuário; 
7.2.4 - Efetuar o bloqueio de abastecimento de combustíveis dos veículos, imediatamente após solicitação 
da CONTRATANTE, o que somente poderá ser feito pelos representantes indicados pelo CONTRATANTE; 
7.2.5 - Permitir a troca periódica ou a validação de senha pessoal dos fiscalizadores do contrato, sempre 
que Houver necessidade; 
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7.2.6 - O abastecimento indevido, não autorizado, em duplicidade ou que esteja bloqueado, será 
considerado falha do sistema e não será suportado pelo CONTRATANTE; 
7.2.7 - Permitir a captura de dados como identificação do veículo, data e hora do abastecimento, 
identificação do posto, do volume abastecido e do hodômetro do veículo, de forma automática sem 
intervenção humana; 
7.2.8 - O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis, junto à rede de postos 
credenciados, por meio de mecanismos instalados nos veículos ou senhas pessoais dos condutores 
autorizados. 
7.2.9 - A Contratada ficará impedida de usar os dados em seu poder, bem como repassá-los a terceiros, 
por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito da Administração do CREFITO 7. 
 
 
7.3 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 
7.3.1 - A CONTRATADA colocará à disposição da CONTRATANTE, para utilização durante o prazo da 
vigência contratual, a infraestrutura necessária à prestação dos serviços, devendo apresentar listagem 
contendo sua identificação e numeração; 
7.3.2 - A CONTRATADA, por meio de sistema de gerenciamento on-line pela internet, deverá tornar 
disponíveis relatórios gerenciais de controle da situação (histórico de quilometragem, etc.), e das 
despesas de abastecimento de combustível de cada um dos veículos; 
7.3.3 - A CONTRATADA deverá colocar à disposição sistema que permita a consolidação dos dados, 
permitindo ainda, a concentração dos mesmos e a emissão de relatórios onde o CONTRATANTE indicar; 
7.3.4 - A CONTRATADA deverá colocar à disposição sistema que permita a informatização dos dados de 
consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação do veículo, datas e horários, além do tipo 
de combustível; 
7.3.5 - 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 tiver dado causa por 
sua culpa ou dolo, que deverá por eles responder, e defender o CONTRATANTE em juízo, ou fora dele, 
contra reclamações relacionadas ao assunto; 
7.3.6 - A CONTRATADA deverá oferecer transferência de conhecimentos aos gestores e usuários indicados 
pelo CONTRATANTE quanto à utilização do gerenciamento de todo o sistema e respectivos softwares, 
bem como dos equipamentos que deverão observar às disposições consignadas nos manuaise 
procedimentos que os acompanharem; sendo de responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção e/ou 
substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços, sem que 
isso implique acréscimo aos preços contratados; 
7.3.7 - O sistema de gerenciamento eletrônico das unidades de abastecimento a ser disponibilizado pela 
CONTRATADA deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos básicos: 
a) - Identificação do veículo, do usuários e do posto, informação do volume abastecido, da data e hora do 
abastecimento e da média de quilometragem do veículo; 
b) - Captura eletrônica, com ou sem necessidade de digitação, dos dados citados no item anterior; 
c) - Relatórios gerenciais disponibilizados pela internet que identifiquem, inclusive, a média de consumo 
de cada veículo entre abastecimentos; 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  
Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.org.br/ / financeiro@crefito7.org.br 
Delegacia em Aracaju (SE)  
Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-150 Telefax: (79) 3224-4761 /0800-0717171 
Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  
Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

d) - Garantia de que todo combustível registrado pela bomba foi abastecido no veículo indicado; 
e) - Garantia de que não possam ser abastecidos veículos que não estejam do CREFITO 7; 
f) - Garantia de que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o combustível para o qual estão 
autorizados; 
7.3.8 - A Contratada deverá disponibilizar os procedimentos, metodologias e tecnologias, fazendo a 
implantação do sistema integrado através do uso de tecnologia de cartões para os veículos, visando um 
controle eletrônico do consumo de combustíveis, o qual deverá permitir a emissão de relatórios 
cadastrais, operacionais e financeiros para o controle e gestão das informações sobre os veículos, usuários 
e respectivas despesas de abastecimentos, de forma e preparado para produzir efetivamente todos os 
benefícios diretos e indiretos previstos no item 2.6 e 2.7, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura 
do contrato, bem como produzir os seguintes relatórios gerenciais, via Web: 
a) - Relatório de Composição. 
Este relatório terá como fundamento permitir ao Gestor identificar a quantidade total de veículos 
cadastrados no Sistema, possibilitando a classificação através de diferentes formas, seja por Fabricante, 
Modelo, Versão ou Ano de Fabricação, por potência do motor, por Coordenação e por Postos; 
b) - Relatório de Histórico de Veículo. 
Este relatório deverá listar todas as operações realizadas quer seja por um veículo ou por todos os 
veículos, contendo as seguintes informações: data, hora, identificação do estabelecimento, identificação 
do usuário, combustível adquirido (tipo e quantidade), valor da operação e saldo; 
c) - Relatório de Análise de Consumo de Combustível 
Este relatório deverá permitir ao Gestor avaliar, para um determinado tipo de combustível, a performance 
dos veículos em termos de consumo (km/l) em um determinado período, por Coordenação e Postos; 
d) - Relatório de Histórico de Quilometragem dos Vaículos. 
Este relatório deverá informar a quilometragem percorrida por veículo em determinado período definido, 
por Coordenação e Postos; 
e) - Relatório de Preços Praticados nos Postos. 
Este relatório deverá identificar os combustíveis adquiridos cujos preços unitários estejam dentro de uma 
faixa de preços estabelecida, pela ANP. 
f) - Relatório de Utilização de Mercadorias por Estabelecimento. 
Este relatório deverá apresentar a operacionalização dos serviços individualizada por estabelecimento a 
fim de identificar inclusive o tipo de operação. 
g) - Relatório de Utilização de Mercadorias por Usuário. 
Este relatório deverá apresentar a utilização dos serviços por usuário, identificando inclusive o tipo de 
operação efetuada. 
h) - Relatório de Utilização de Mercadorias por Veículo. 
Este relatório deverá possibilitar a verificação da utilização dos serviços na rede de estabelecimentos 
credenciados, por veículo, separados por tipo de operação efetuada. 
i) Relatório de Desvio de hodômetro por Veículo 
Este relatório deverá possibilitar a verificação de eventuais divergências verificadas quando da captação 
da quilometragem dos veículos. 
j) - Relatório de Desvio de Consumo de Combustível. 
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Este relatório deverá possibilitar a verificação de eventuais divergências verificadas quando da captação 
da quantidade de litros abastecidos pelos veículos. 
k) - Relatório de Extrato de Conta Portador/Conta Base. 
O relatório de Conta Portador servirá para verificar o extrato da conta do veículo e o saldo existente a fim 
de acompanhar as despesas realizadas pelos veículos em um período definido. 
l) - Relatório de Evolução de Despesas dos Veículos. 
Este relatório deverá possibilitar a verificação da evolução de despesas dos veículos dentro de um 
determinado período. 
m) - Relatórios Especiais. 
Este relatório deverá possibilitar a extração de relatórios especiais, partindo da base de dados 
disponibilizada, para desenvolvimento de gerenciamento específico, desde que contemplados no sistema. 
n) - Outro relatório de interesse do CREFITO 7; 
7.3.9 - A Contratada deverá disponibilizar, também, os procedimentos, metodologias e tecnologias que 
permitam os seguintes serviços: 
a) - Operação do gestor e/ou Fiscal do Contrato via WEB e/ou SAC; 
b) - Bloqueio temporário e/ou cancelamento de cartão; 
c) - 2ª via de cartão; 
d) - Crédito extra ou retirada de crédito; e 
e) - Verificação de saldos e transferência de créditos entre cartões. 
7.3.10 - O acesso à base gerencial, para qualquer operação, somente será possível após a digitação de 
uma senha válida do usuário; 
7.3.11 - O bloqueio do uso do abastecimento de veículo deverá ser imediato, e somente poderá ser feito 
pela unidade responsável pelo gerenciamento dos serviços da CONTRATANTE; 
7.3.12 - Sempre que houver necessidade deverá ser possível a troca de senha de acesso; 
7.3.13 - O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis junto aos postos de 
abastecimento e demais estabelecimentos da rede credenciada por meio de identificação eletrônica. 
7.3.14 - O sistema deverá prover meios para que a Administração possa limitar, por unidade usuária e por 
veículo, a quantidade a ser abastecida. 
 
8. OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
8.1 – DA CONTRATADA 
8.1.1 - A Contratada obriga-se a: 
8.1.1.1 - executar os serviços conforme especificações do Edital seus anexos e de sua proposta, com os 
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 
8.1.1.2 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo máximo de 24 horas (vinte e quatro horas), os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da 
Administração; 
8.1.1.3 - fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade especificadas, nos termos de sua proposta; 
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8.1.1.4 - arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à União ou a terceiros; 
8.1.1.5 - utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
de conformidade com as normas e determinações em vigor; 
8.1.1.6 - vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do 
Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública 
federal; 
8.1.1.7 - apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de RG ou 
CNH; 
8.1.1.8 - responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Administração; 
8.1.1.9 - instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 
8.1.1.10 - relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
8.1.1.11 - não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
8.1.1.12 - manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.1.1.13 - não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
8.1.1.14 - arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
8.1.1.15 - caso seja necessária a instalação de identificadores eletrônicos, estes deverão ser substituídos 
pela CONTRATADA, individualmente, sem ônus adicional ao CONTRATANTE, quando ocorrer desgaste 
natural ou se verificar a necessidade técnica de substituição do identificador eletrônico, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas; 
8.1.1.16 - ampliar e disponibilizar a rede de estabelecimentos credenciados, incluindo outras localidades, 
mediante solicitação do CREFITO 7, sempre que houver condições para tal, no prazo de até 30 (trinta) dias 
do recebimento da solicitação; 
8.1.1.17 - oferecer treinamento, tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, aos portadores 
dos referidos instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos e utilitários, bem como orientá-
los sobre a correta utilização dos mesmos sem custo nenhum para a Contratante; 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  
Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.org.br/ / financeiro@crefito7.org.br 
Delegacia em Aracaju (SE)  
Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-150 Telefax: (79) 3224-4761 /0800-0717171 
Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  
Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

8.1.1.18 - manter atualizada a rede de estabelecimentos credenciados ao sistema, informando 
periodicamente ao CREFITO 7, na pessoa de seu representante nomeado para fiscalizar o contrato sobre 
as inclusões e/ou exclusões; 
8.1.1.19 - reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, não permitindo que haja 
qualquer tipo de problema no fornecimento por razões dessa natureza ou de qualquer outra natureza; 
8.1.1.20 - manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a identificação de 
sua adesão ao sistema; 
8.1.1.21 - providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CREFITO 7 quanto à execução 
dos serviços contratados; 
8.1.1.22 - providenciar incontinente a substituição do cartão por perda ou danos causados 
comprovadamente; 
8.1.1.23 - oferecer a relação dos postos de atendimento pertencentes à sua rede credenciada, para 
atendimento da rede conforme o anexo I deste Termo de Referência, com os respectivos preços em vigor. 
Tanto a rede de credenciados como os valores deverão ser permanentemente atualizados; 
8.1.1.24 - os postos prestarão os serviços mediante a apresentação do cartão magnético individual do 
veículo, devidamente autorizado pelo responsável da Contratante; 
8.1.1.25 - a contratada deverá garantir o preço de à vista dos produtos por ela oferecidos; 
8.1.1.26 - proporcionar o abastecimento dos veículos, conforme relação contida no ANEXO I deste Termo 
de Referência, e emitir o faturamento considerando o valor do combustível na bomba na hora do 
abastecimento; 
8.1.1.27 - garantir que os preços cobrados na rede credenciada terão como limite o preço à vista, como 
também que os valores pagos será no máximo o preço médio apurado pela Agência Nacional de Petróleo- 
ANP. 
8.1.1.28 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 
objeto da contratação; 
8.1.1.29 - assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do 
objeto do presente Termo de Referência; 
8.1.1.30 - manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, durante toda a vigência contratual, sob penal de rescisão unilateral do 
contrato, independentemente das penalidades previstas em lei e no contrato. 
8.1.1.31 - fornecer o quantitativo de cartões magnéticos necessários para abastecimento dos veículos do 
CREFITO 7, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, devendo a entrega ser efetuada na Sede 
do CREFITO 7 até 10(dez) dias a contar da assinatura do contrato, na Sede da Contratante, localizada na 
Avenida Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, Cep: 41.820-
021; 
8.1.1.32 - credenciar junto à Contratante um preposto, com poderes de decisão, para atuar perante o 
CREFITO 7, para prestar esclarecimentos, atender possíveis reclamações e providenciar os atendimentos 
das solicitações formuladas; 
8.1.1.33 - garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade, sem nenhum outro ônus, de 
seguinte maneira: ao menos 01 local de abastecimento distar, no máximo, 05 km do Crefito 7 dos 
endereços descritos no ANEXO VIII deste Edital, conter postos de abastecimento credenciados em no 
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mínimo, 03(três) cidades por cada Macrorregião do Estado da Bahia e, no mínimo, 02(duas) cidades por 
cada Mesorregião do Estado de Sergipe, considerando a relação constante no anexo VIII deste Edital; 
8.1.1.34 - substituir os cartões magnéticos defeituosos ou danificados, sem custo, sempre que solicitado 
pela Contratante; 
8.1.1.35 - não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia 
anuência da CONTRATANTE; 
8.1.1.36 - disponibilizar/Instalar sistema de consulta de créditos nos cartões; 
8.1.1.37 - efetuar recarga de créditos nos cartões magnéticos, sempre que solicitada pela contratante, e 
no valor que este estabelecer; 
8.1.1.38 - lançar no sistema de gestão dos cartões o valor do abastecimento, da litragem, e da 
quilometragem do veículo, após cada fornecimento; 
8.1.1.39 - deverá garantir que os postos conveniados disponibilizem uma via do comprovante da operação 
para aquisição de combustíveis, no ato do fornecimento; 
8.1.1.40 - emitir relatório diário e mensal das operações realizadas no período, discriminando a 
identificação do veículo, e do motorista que efetuou o abastecimento, o local do abastecimento, o 
quantitativo de litros, o valor do abastecimento, a quilometragem por abastecimento e o saldo de cada 
cartão; 
8.1.1.41 - bloquear os cartões magnéticos, sempre que solicitado pela contratante; 
8.1.1.42 - fornecer à CONTRATANTE, cartões extras, sem custo adicional, caso ocorra acréscimo na 
quantidade de veículos da CONTRATANTE; 
8.1.1.43 - garantir que os preços cobrados na rede credenciada, sejam os limites de preços médios 
divulgados pela Agência Nacional de Petróleo. 
8.1.1.44 - apresentar mensalmente relação de postos conveniados nos endereços discriminados no item 
I – Anexo I deste Termo de Referência, contendo endereço, telefone e os preços praticados para cada tipo 
de combustível; 
8.1.1.45 - os custos de manutenção e substituição de equipamentos mecânicos e/ou eletrônicos 
instalados nos veículos e equipamentos do CREFITO 7 ficarão a cargo da CONTRATADA, salvo quando 
comprovadamente o dano for causado pela CONTRATANTE; 
8.1.1.46 -  após a extinção do contrato, a CONTRATADA fica obrigada a fornecer sem ônus para o CREFITO 
7, durante cinco anos, os dados e relatórios gerenciais solicitados; 
8.1.1.47 - o sistema de segurança deverá impedir o abastecimento de outros veículos que não sejam 
autorizados pela CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todos os abastecimentos, veículos e 
condutores; 
8.1.1.48 - a CONTRATADA disponibilizará senhas individuais para os servidores indicados pelo 
CONTRATANTE para terem acesso à base gerencial; 
8.1.1.49 - a implantação do sistema de gerenciamento do abastecimento dos veículos deverá ocorrer até 
10(dez) dias após assinatura do contrato, incluindo a instalação de todos os equipamentos e insumos 
necessários à operação do sistema, bem como o credenciamento e transferência de conhecimento dos 
gestores e condutores; 
8.1.1.50 - o prazo para atendimento e solução de problemas de assistência técnica pela CONTRATADA, 
não poderá ser superior a 04 (quatro) horas após o pedido, em dias úteis, considerando o horário 
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comercial de 8 às 18 horas, devendo apresentar justificativa e solicitação de prorrogação deste prazo por 
escrito quando for o caso, no CREFITO 7; 
8.1.1.51 - garantir que todo combustível registrado pela bomba seja o realmente abastecido no veículo 
indicado; 
8.1.1.52 - a CONTRATADA poderá subcontratar empresas especializadas, indicadas em sua proposta 
técnica, para execução dos serviços de instalação dos softwares necessários, não se eximindo, contudo, 
de suas responsabilidades; 
8.1.1.53 - colocar à disposição Rede de Postos para fornecimento de combustíveis devidamente 
registrados pela ANP, cobrindo os locais indicados pelo CONTRATANTE; 
8.1.1.54 - facultar ao fiscalizador do CONTRATANTE pleno acesso às informações do sistema, inclusive 
para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados, discriminados, com 
os respectivos custos; 
8.1.1.55 - fornecer suporte técnico para o sistema, sem que isso implique acréscimo aos preços 
contratados; 
8.1.1.56 - garantir a veracidade dos dados apresentados em relatórios; 
8.1.1.57 - garantir que os dados importados mantenham a mesma configuração e informações dos 
relatórios originais; 
8.1.1.58 - colocar à disposição da rede de postos credenciados, rotinas contingenciais para que o 
abastecimento se concretize quando existirem circunstâncias que retardem ou impeçam o abastecimento 
por meio da utilização do dispositivo eletrônico instalado no veículo ou senha pessoal; 
8.1.1.59 - promover os reparos nos veículos que forem avariados em virtude da instalação de 
equipamentos de controle nos mesmos, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados; 
8.1.1.60 - arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento eletrônico, instalações, 
manutenção, relatórios e outras decorrentes; 
8.1.1.61 - não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade 
instalada; 
8.1.1.60 - relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento 
dos produtos e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações obriga-se a 
atender prontamente; 
8.1.1.61 - credenciar junto ao CREFITO 7 um Preposto para prestar esclarecimentos e atender às 
reclamações que por ventura surgirem durante a execução do contrato. O preposto, uma vez indicado 
pela empresa e aceito pela Administração do CREFITO 7, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, 
tão logo seja firmado o Contrato, para assinar, juntamente com o servidor 
designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das 
principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos 
pertinentes à implantação de postos e execução do contrato no que lhe for competente; 
8.1.1.62 - fornecer uma cópia do manual de utilização dos softwares de gerenciamento e de consolidação 
de dados, em língua portuguesa; 
8.1.1.63 - manter centro de atendimento em tempo integral, em todos os dias da semana, inclusive 
feriados, acessado gratuitamente por telefone; 
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8.1.1.64 - informar no prazo máximo de 05 (cinco) dias toda exclusão que por ventura ocorrer de posto 
credenciado, justificando o motivo e garantindo que haja pelo menos 01(um) posto credenciado para os 
locais constantes no Anexo I deste Termo de Referência. 
8.1.1.65 - Credenciar postos devidamente registrados na ANP como revendedores varejistas de 
combustível automotivo, nos termos da Lei 9.847/99 e Portaria ANP nº 116, de 05/07/2000. 
 
8.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.2.1 - A Contratante obriga-se a: 
8.2.1.1 - proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 
Referência; 
8.2.1.2 - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
8.2.1.3 - exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 
8.2.1.4 - notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
8.2.1.5 - pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
8.2.1.6 - zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
8.2.1.7 - devolver à CONTRATADA, ao final do período de vigência do contrato, todos os materiais e 
equipamentos envolvidos na presente contratação, cedidos ao CONTRATANTE em regime de comodato, 
no estado em que se encontrarem; 
8.2.1.8 - fornecer a relação dos veículos pertencentes ou a serviço do CONTRATANTE, autorizados para 
utilizar produtos fornecidos; 
8.2.1.9 - solicitar a substituição dos estabelecimentos credenciados que forem considerados 
incompatíveis com o objeto contratado; 
8.2.1.10 - notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no 
fornecimento dos produtos, fixando prazo para sua correção; 
8.2.1.11 - disponibilizar o sistema para o recebimento dos arquivos da Contratada; 
 
9. PERÍODO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A empresa vencedora do certame iniciará a prestação dos serviços, em conformidade com a necessidade 
da Administração e a disponibilidade orçamentária, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 
da assinatura do contrato, perdurando até o prazo final da vigência do contrato. 
 
10. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
O critério de adjudicação será o de menor lance no valor da taxa de administração dos serviços. 
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11. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura das partes, prorrogável até 60 
(sessenta) meses, observando as demais disposições do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
12.1 - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA. 
 
12.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços executados. 
 
12.3 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 
CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados. 
 
12.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
12.5 - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será 
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 
a) - não produziu os resultados acordados; 
b) - deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 
c) - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os 
com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 
12.6 - Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade 
do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, especialmente quanto à regularidade 
fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
12.7 - Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
12.8 - Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
12.9 - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio 
de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
12.10 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto 
na legislação vigente. 
12.11 - Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
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12.12 - A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
14. DA FISCALIZAÇÃO 
14.1 - Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pelos(as) Funcionários(as) que utilizarão os veículos, 
acerca de quaisquer irregularidades que possam vir a ocorrer. 
 
14.2 - Serão gestores do contrato: 
Gestor do Contrato 
Nome: CLEBER MURILHO PINHEIRO SADY 
Função: Presidente 
Assinatura:_________________________________________________ 
 
Gestor Substituto do Contrato 
Nome: GERALDO MAGALHÃES MELO 
Função: Diretor Tesoureiro 
Assinatura:________________________________________________ 
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ANEXO II 
PLANILHA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, 
gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, em rede de postos credenciados, tipo gasolina 
comum e álcool comum, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de 
cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, 
a fim de atender os veículos oficiais pertencentes ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da Sétima Região – CREFITO 7, localizados nos municípios dos Estados da Bahia e 
Sergipe,devendo conter ao menos 01 local de abastecimento distando, no máximo, 05 km do Crefito 7 
dos endereços descritos no ANEXO VIII deste Edital e postos de abastecimentos credenciados e 
devidamente registrados na Agência Nacional de Petróleo (ANP) em no mínimo, 03(três) cidades por cada 
Macrorregião do Estado da Bahia e, no mínimo, 02(duas) cidades por cada Mesorregião do Estado de 
Sergipe, considerando a relação constante no anexo VIII deste Edital; 
  

 

PERCENTUAL MÁXIMO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

3,59% 

 
 
1 - O critério de julgamento será o menor percentual de Taxa de Administração. 
 
2 – Tendo em vista as limitações do Sistema BBLicitações em não prever disputa por percentual (%), mas 
sim, por valor monetário (R$), na disputa do certame o valor monetário será convencionado para 
percentual de Taxa de Administração. 
 
Exemplo: Sistema BBLicitações informa o Valor de R$ 4,00 (Fica convencionado como regra, Taxa de 
Administração de 4%). 
 
3 – A Taxa de Administração na disputa do certame é decrescente. 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 
 
(Identificação da Licitação) 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado 
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação 
do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificaçãoda licitação) não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participantepotencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou porqualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial daspropostas; e 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detémplenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
____________________, em ___ de ______________ de ________ 
 
________________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO IV 
 

FORMULÁRIO DE DADOS PARA ASSINATURA DE EVENTUAL CONTRATO 
(Preenchimento obrigatório) 

 
 
Passamos a informar abaixo, os dados para elaboração de eventual contrato, com esta Empresa: 
 
DA EMPRESA: 
 

Nome  

Endereço  

Filial em Brasília ou 
Representante 

 

CNPJ (Número)  

Inscrição Estadual (Número)  

FAX (número)  

Telefone (Número)  

E-Mail  

 
 
DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 

Nome Completo  

Nacionalidade  

Naturalidade  

Estado Civil  

Profissão  

Residência e Domicílio  

Carteira de Identidade (Nº, Órgão 
Expedidor, Data) 

 

CPF  
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ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO CREFITO 7 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
006/2016 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, 
GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS 
POR MEIO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS 
OU COM CHIP , QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO REGIONAL DE FISOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 

 
O CONSELHO REGIONAL DE FISOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO, Entidade de 
Fiscalização da Profissão de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região Bahia/Sergipe, Lei nº 6.316 - 
de 17 de Dezembro de 1975, com sede na Avenida Tancredo Neves, Edf. Espalana Tower, nº 939, sala 101, 
Caminho das Árvores, Salvador/BA, CNPJ n.º 16.300.642/0001-46, por intermédio de seu representante 
legal, nos termos da Lei 6.316, de 17 de Dezembro de 1975 e conforme Reunião Extraordinária de Plenário 
nº 24, de 01/04/2014 (Ata de Tomada de Posse dos Conselheiros Efetivos do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – Crefito 7, Eleitos para o Quadriênenio 2014-2018), 
neste ato representado pelo seu Presidente, CLEBER MURILO PINHEIRO SADY, brasileiro, divorciado, 
fisoterapeuta, portador da Carteira de Identidade n.º 02279449-25 SSP/BA, CPF n.º 365.546.425-87, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n° 
XXXXXXXXXXXX, com sede no XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato, representada pelo Sr. 
XXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de identidade RG n° 
XXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF n° XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e, daqui por diante, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente Contrato, com fulcro na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
 1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, em rede de postos 
credenciados, tipo gasolina comum e álcool comum, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do 
pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com 
segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais pertencentes ao Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – CREFITO 7, localizados nos municípios dos Estados 
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da Bahia e Sergipe, contendo ao menos 01 local de abastecimento distando, no máximo, 05 km do Crefito 
7 dos endereços descritos no ANEXO VIII deste Edital e postos de abastecimento devidamente registrados 
na Agência Nacional de Petróleo (ANP) em no mínimo, 03(três) cidades por cada Macrorregião do Estado 
da Bahia e, no mínimo, 02(duas) cidades por cada Mesorregião do Estado de Sergipe, considerando a 
relação constante no anexo VIII deste Edital; 
 
2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico nº 006/2016 e 
seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta da 
CONTRATADA. 
 
3 – CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME  DE EXECUÇÃO 
O regime de execução do presente Contrato será de forma indireta por consumo mensal de combustíveis.  
 
4 – CLÁUSULA QUARTA - ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO 
l - Prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisição de 
combustíveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum e álcool comum, compreendendo 
administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip 
como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecnologia 
que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais pertencentes ao 
Crefito 7, localizados nos municípios dos Estados da Bahia e Sergipe, contendo ao menos 01 local de 
abastecimento distando, no máximo, 05 km do Crefito 7 dos endereços descritos no ANEXO VIII deste 
Edital e postos credenciados em no mínimo, 03(três) cidades por cada Macrorregião do Estado da Bahia 
e, no mínimo, 02(duas) cidades por cada Mesorregião do Estado de Sergipe, considerando a relação 
constante no anexo VIII deste Edital; 
 
ll - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 
a) Promover a otimização, padronização e racionalização no abastecimentode combustíveis em geral, em 
rede especializada de postos, em caráter contínuo e ininterrupto dos veículos pertencentes ao Crefito 7, 
nos Estados da Bahia e Sergipe; 
b) Promover o gerenciamento de abastecimento dos veículos do CONTRATANTE,  compreendendo a 
implantação e gestão de sistematecnológico específico com metodologia de cadastramento dos veículos, 
dos gestores, do controle e da logística, possibilitando o abastecimento de combustíveis dos veículos e a 
fiscalização financeira e operacional, em caráter continuo, contemplando: 
 a1) Rede de Postos para o fornecimento de combustíveis, com credenciamento de estabelecimentos 
idôneos para o fornecimento dos combustíveis destinados aos veículos do CONTRATANTE; 
 b2) Sistema para gestão dos veículos, capaz de identificar o veículo e liberar o abastecimento de forma 
automática, reduzindo a intervenção humana; 
 c3) Identificação automática do veículo, da data e da hora do abastecimento, da identificação do posto, 
do volume abastecido e do hodômetro do veículo; 
 d4) Gerenciamento do sistema por meio de senhas, com níveis de acesso diferenciados aos fiscalizadores 
indicados pelo CONTRATANTE; 
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 e5) Informatização dos controles por meio de sistema integrado de gestão, possibilitando o lançamento 
de dados, emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que permitam o controle total dos 
gastos; 
 
lll - Colocar à disposição relatórios gerenciais e operacionais informatizados, para cada veículo, contendo: 
placa do veículo, modelo do veículo, quantidade de combustível, tipo de combustível, hodômetro no 
momento do abastecimento, relação Km/l, local, hora e data de cada abastecimento. 
 
lV- Durante a execução do contrato poderão ser incluídos novos veículos ou excluídos veículos a critério 
do Crefito 7; 
 
V - A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência. 
 
VI - A CONTRATADA deverá proporcionar abastecimento de combustível nas localidades contendo ao 
menos 01 local de abastecimento distando, no máximo, 05 km do Crefito 7 dos endereços descritos no 
ANEXO VIII deste Edital e postos credenciados em no mínimo, 03(três) cidades por cada Macrorregião do 
Estado da Bahia e, no mínimo, 02(duas) cidades por cada Mesorregião do Estado de Sergipe, considerando 
a relação constante no anexo VIII deste Edital; 
 
VII - O abastecimento dos veículos do Crefito 7 será efetuado de forma parcelada, obedecendo às normas 
da Agência Nacional de Petróleo - ANP, nos postos de revenda de combustíveis credenciados pela 
CONTRATADA, não se admitindo recusa da parte da CONTRATADA em decorrência de sobrecarga na sua 
capacidade instalada; 
 
Vlll - Os combustíveis que apresentarem, nos casos comprovados pela fiscalização competente, densidade 
fora dos padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por 
quaisquer elementos não permitidos em sua composição, bem como a presença de outras substâncias 
em percentuais além dos permitidos, serão recusados e deverão ser substituídos pela CONTRATADA, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da formalização da recusa. 
 
lX - A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento 
eletrônico e equipamentos, instalações, treinamento, manutenção, relatórios e outras decorrentes do 
serviço. 
 
X - A operação, o registro e o tratamento das informações no sistema de controle de abastecimento 
deverão ser efetuados eletronicamente, através do uso de equipamentos especiais de leitura e gravação 
de dados, com geração automática, com ou sem necessidade de digitação dos dados anteriores. 
 
Xl - O sistema de controle de abastecimento deverá oferecer, a cada operação de fornecimento de 
combustível realizada, comprovante impresso em duas vias, devendo constar o tipo de combustível, 
litragem abastecida, preço total em reais, data do evento e a informação da quilometragem, a 
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identificação do condutor do veículo oficial, ficando no poder deste uma das vias, que será destinada ao 
Crefito 7. 
Xll - O fornecimento de combustível para os veículos cadastrados no sistema de gerenciamento eletrônico 
ocorrerá em rede de postos de abastecimento disponibilizados pela CONTRATADA, em conformidade com 
a quantidade de veículos informada pelo Crefito 7, de segunda a domingos a critério do Conselho Regional 
de Fisoterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região. 
Xlll - O sistema de gerenciamento eletrônico deverá ser fornecido com interface, que permita total 
compatibilidade com os sistemas operacionais do Crefito 7 para permitir a importação de dados. 
XlV - O abastecimento de combustíveis poderá ser autorizado expressamente pelo Crefito 7 através de 
requisição própria em caráter eventual; 
XV - A contratada deverá indicar os horários de funcionamento de sua rede, indicando, em destaque 
aqueles que trabalham em sistema de 24 horas; 
XVl - Os veículos serão abastecidos conforme as necessidades, cuja periodicidade será observada 
mediante o relatório gerencial emitido pela Contratada, especialmente quanto à kilometragem e litragem. 
XVll - O valor por litro de combustível não poderá ser superior ao preço médio divulgado pela ANP para 
cada Município nos Estados da Bahia e Sergipe; 
XVlIl - A unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a ser contratado: Será considerado como 
unidade de medida para fins de pagamento, o valor, em reais, da nota fiscal referente ao quantitativo de 
litros de combustível fornecido com acréscimo do percentual de Administração. Sobre o quantitativo de 
litros de combustíveis fornecidos, incidirão o percentual proposto a título de taxa de administração; 
XlX - O abastecimento indevido de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base operacional, 
se constatado, será considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serão suportadas pela empresa 
CONTRATADA.  
XX - Rede de postos para o fornecimento de combustíveis, cobrindo todos os locais estratégicos dentro 
dos Estados da Bahia e Sergipe, todos os dias da semana, vinte e quatro horas por dia, credenciando 
estabelecimentos idôneos, certificados pela ANP, destinados aos diversos tipos de marcas e modelos dos 
veículos do Crefito 7; 
XXI - Controle e gestão de consumo de combustível e seu custo, ficará a cargo do fiscal do contrato, sendo 
que a CONTRATADA deverá garantir que os preços dos combustíveis não ultrapassem os valores médios 
à vista praticados pelo mercado, estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo; 
XXII - Todas as promoções e descontos propiciados pelos estabelecimentos de abastecimento deverão ser 
repassados ao Crefito 7, sendo que o preço promocional e/ou à vista deverá ser aplicado ao pagamento 
à empresa, sem discriminação, sempre considerando o menor preço que estiver sendo praticado no 
estabelecimento; 
XXIII - Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os dados dos valores 
médios praticados por Estado da Federação divulgados pela Agência Nacional do Petróleo; 
XXIV - Para atender às excepcionalidades do Crefito 7, o sistema deverá possuir previsão para lançamento 
manual com autorização fornecida via telefone, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 
semana, de forma a manter o abastecimento em caso de pane do sistema informatizado no local de 
abastecimento. 
XXV - O Crefito 7 deverá estabelecer para cada veículo um limite de crédito (R$ ou LITRAGEM), o qual não 
poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do gestor/fiscal, conforme o caso. Os abastecimentos 
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realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito serão de total responsabilidade da 
contratada; 
XXVI - O sistema contratado deverá permitir alterações nos limites inseridos inicialmente a qualquer 
tempo mediante autorização do Crefito 7; 
XXVII - A localização dos estabelecimentos de abastecimento deverá atender os seguintes requisitos: 
a) ao menos 01 local de abastecimento distar, no máximo, 05 km do Crefito 7 dos endereços descritos no 
ANEXO VIII deste Edital e no mínimo, 03(três) cidades por cada Macrorregião do Estado da Bahia e, no 
mínimo, 02(duas) cidades por cada Mesorregião do Estado de Sergipe, considerando a relação constante 
no anexo VIII deste Edital; 
XXVIII - O Crefito 7 desconsiderará possíveis transações e respectivos abastecimentos efetuados depois 
da comunicação de dano físico, perda ou extravio ao suporte técnico da empresa; 
XXIX - A licitante que, após o prazo para o início da contratação, não tenha comprovadamente ao menos 
01 local de abastecimento distando, no máximo, 05 km do Crefito 7 dos endereços descritos no ANEXO 
VIII deste Edital e postos credenciados em no mínimo, 03(três) cidades por cada Macrorregião do Estado 
da Bahia e, no mínimo, 02(duas) cidades por cada Mesorregião do Estado de Sergipe, considerando a 
relação constante no anexo VIII deste Edital, não estará atendendo as especificações exigidas no Edital e 
seus anexos, terá seu contrato rescindido. O termo operacionalizando significa que está funcionando o 
sistema, podendo o usuário adquirir combustíveis com o pagamento através do cartão magnético ou com 
chip. 

XXX - A licitante deverá comprovar o credenciamento de postos de combustíveis autorizados e registrados 
na Agência Nacional de Petróleo (ANP) em, no mínimo, 03 (três) cidades por cada Macrorregião do Estado 
da Bahia e, no mínimo, 02 (duas) cidades por cada Mesorregião do Estado de Sergipe, considerando a 
relação constante do Anexo XX deste Edital; 

XXXI -  Será rescindido o contrato da licitante que não atender ao requisito estabelecido na cláusula supra. 

5 – CLÁUSULA QUINTA: DOS CARTÕES 
I - Deverão ser fornecidos cartões individuais, os quais não poderão ser cobrados, pois seu valor deverá 
estar incluso na taxa de administração do gerenciamento dos veículos. A quantidade de cartões estará 
diretamente relacionada com a quantidade de veículos do Crefito 7. Assim, 
inicialmente deverá ser confeccionados 5 (cinco) cartões, quantidade que poderá aumentar ou diminuir 
em razão do aumento ou diminuição da quantidade de veículos. 
II - Deverão ser fornecidos cartões com dados mínimos de identificação de cada veículo do Crefito 7, tal 
como sistema eletrônico, gravação em cartão magnético ou similar, para controle de abastecimento, que 
servirão como meio de pagamento na rede credenciada. 
III - Cada Usuário deverá ter sua identificação validada através de senha, ou dispositivo que não permita 
abastecimento por responsáveis não identificados 
ou autorizados pelos gestores do contrato, durante qualquer operação realizada na rede credenciada. 
IV - Os cartões deverão, sem custo nenhum, conter a identificação do órgão expresso: Conselho Regional 
de Fisoterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região; 
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V - A rede de postos de abastecimento deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões dos 
usuários do sistema. 
VI - Todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da contratada deverão por esta, 
serem reembolsados, não existindo qualquer relação financeira entre o Crefito 7 e tais fornecedores de 
materiais e/ou prestadores de serviços. 
VII - Em caso de perda ou furto de cartões, o Crefiro 7 comunicará a contratada por e-mail, ou telefone 
ou documento oficial. Após a comunicação a contratante não se responsabilizará pelo uso indevido do 
cartão. A contratada deverá fornecer um novo cartão no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a 
comunicação, o qual não poderá ser cobrado; 
VIII - No caso de impossibilidade de pagamento dos combustíveis através do cartão eletrônico magnético 
ou com chip, a Contratada deverá possuir outro sistema que permita o pagamento dos combustíveis. O 
prazo máximo aceito para pagamento dos combustíveis será de 30 minutos. 
 
6 – CLÁUSULA SEXTA: METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
I - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 
II - Promover o gerenciamento informatizado dos veículos do Crefito 7 nos Estados da Bahia e Sergipe, 
compreendendo a implantação e gestão de um sistema tecnológico específico com metodologia de 
cadastramento dos veículos, condutores, fiscalizadores, controle e logística, possibilitando o 
abastecimento de combustíveis dos veículos e a fiscalização financeira e operacional do processo, em 
caráter contínuo, nos Estados da Bahia e Sergipe, contemplando: 
a) - rede de postos para o fornecimento de combustíveis, cobrindo todos os locais estratégicos dentro dos 
estados da Bahia e Sergipe, todos os dias da semana, credenciando estabelecimentos idôneos, que 
possuem o registro certificado pela ANP, destinados aos diversos tipos de marcas e modelos 
dos veículos do Crefito 7; 
b) - implantação de sistema integrado com uso de tecnologia de identificação eletrônica e senhas de 
acesso, visando à execução e controle eficientes do fornecimento; 
c) - informatização dos controles a partir de sistema integrado, possibilitando o lançamento de dados, 
emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que permitam controle total dos gastos com 
combustíveis; 
III - Disponibilizar relatórios gerenciais e operacionais informatizados ao CONTRATANTE para cada veículo, 
contendo: identificação, tipo de combustível, número de quilômetros por litro de combustível, 
quantidade de litros, local, hora e data em cada abastecimento; 
IV - Implantar sistema de cadastro, gerenciamento e administração de veículos, voltado ao abastecimento 
e controle do consumo de combustíveis, contendo os seguintes dados: 
a) - identificação do veículo: marca/modelo, placa; tipo de combustível; capacidade do tanque; motorista 
e outros do interesse do Crefito 7; 
b) - controle de abastecimento do veículo: data; hora; tipo de combustível; quantidade de litros; valor 
total; local do abastecimento; hodômetro; 
c) - relatório de consumo de combustíveis: por veículo; por combustível. 
V - Durante a execução do contrato o Crefito 7 poderá incluir ou excluir veículos conforme sua necessidade 
e conveniência. 
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7 – CLÁUSULA SÉTIMA: CONTROLE E SEGURANÇA DO SISTEMA 
I - Adotar sistema de segurança que impeça o abastecimento de outros veículos que não sejam 
autorizados pelo CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todos os abastecimentos; 
II - Colocar à disposição senhas individuais para os servidores indicados pelo CONTRATANTE para terem 
acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de abastecimento; 
III - Permitir o acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de abastecimento, para qualquer 
operação, com exigência prévia de digitação de senha válida do usuário; 
IV - Efetuar o bloqueio de abastecimento de combustíveis dos veículos, imediatamente após solicitação 
da CONTRATANTE, o que somente poderá ser feito pelos representantes indicados pelo CONTRATANTE; 
V - Permitir a troca periódica ou a validação de senha pessoal dos fiscalizadores do contrato, sempre que 
Houver necessidade; 
VI - O abastecimento indevido, não autorizado, em duplicidade ou que esteja bloqueado, será considerado 
falha do sistema e não será suportado pelo CONTRATANTE; 
VII - Permitir a captura de dados como identificação do veículo, data e hora do abastecimento, 
identificação do posto, do volume abastecido e do hodômetro do veículo, de forma automática sem 
intervenção humana; 
VIII - O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis, junto à rede de postos 
credenciados, por meio de mecanismos instalados nos veículos ou senhas pessoais dos condutores 
autorizados. 
IX - A Contratada ficará impedida de usar os dados em seu poder, bem como repassá-los a terceiros, por 
qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito da Administração do CREFITO 7. 
 
8 – CLÁUSULA OITAVA: FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 
I - A CONTRATADA colocará à disposição da CONTRATANTE, para utilização durante o prazo da vigência 
contratual, a infraestrutura necessária à prestação dos serviços, devendo apresentar listagem contendo 
sua identificação e numeração; 
II - A CONTRATADA, por meio de sistema de gerenciamento on-line pela internet, deverá tornar 
disponíveis relatórios gerenciais de controle da situação (histórico de quilometragem, etc.), e das 
despesas de abastecimento de combustível de cada um dos veículos; 
III - A CONTRATADA deverá colocar à disposição sistema que permita a consolidação dos dados, 
permitindo ainda, a concentração dos mesmos e a emissão de relatórios onde o CONTRATANTE indicar; 
IV - A CONTRATADA deverá colocar à disposição sistema que permita a informatização dos dados de 
consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação do veículo, datas e horários, além do tipo 
de combustível; 
V - 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 tiver dado causa por 
sua culpa ou dolo, que deverá por eles responder, e defender o CONTRATANTE em juízo, ou fora dele, 
contra reclamações relacionadas ao assunto; 
VI - A CONTRATADA deverá oferecer transferência de conhecimentos aos gestores e usuários indicados 
pelo CONTRATANTE quanto à utilização do gerenciamento de todo o sistema e respectivos softwares, 
bem como dos equipamentos que deverão observar às disposições consignadas nos manuais e 
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procedimentos que os acompanharem; sendo de responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção e/ou 
substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços, sem que 
isso implique acréscimo aos preços contratados; 
VII - O sistema de gerenciamento eletrônico das unidades de abastecimento a ser disponibilizado pela 
CONTRATADA deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos básicos: 
a) - Identificação do veículo, do usuários e do posto, informação do volume abastecido, da data e hora do 
abastecimento e da média de quilometragem do veículo; 
b) - Captura eletrônica, com ou sem necessidade de digitação, dos dados citados no item anterior; 
c) - Relatórios gerenciais disponibilizados pela internet que identifiquem, inclusive, a média de consumo 
de cada veículo entre abastecimentos; 
d) - Garantia de que todo combustível registrado pela bomba foi abastecido no veículo indicado; 
e) Garantia de que não possam ser abastecidos veículos que não estejam cadastrados no CREFITO 7; 
f) - Garantia de que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o combustível para o qual estão 
autorizados; 
VIII - A Contratada deverá disponibilizar os procedimentos, metodologias e tecnologias, fazendo a 
implantação do sistema integrado através do uso de tecnologia de cartões para os veículos, visando um 
controle eletrônico do consumo de combustíveis, o qual deverá permitir a emissão de relatórios 
cadastrais, operacionais e financeiros para o controle e gestão das informações sobre os veículos, usuários 
e respectivas despesas de abastecimentos, de forma e preparado para produzir efetivamente todos os 
benefícios diretos e indiretos previstos no item 2.6 e 2.7, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura 
do contrato, bem como produzir os seguintes relatórios gerenciais, via Web: 
a) - Relatório de Composição. 
Este relatório terá como fundamento permitir ao Gestor identificar a quantidade total de veículos 
cadastrados no Sistema, possibilitando a classificação através de diferentes formas, seja por Fabricante, 
Modelo, Versão ou Ano de Fabricação, por potência do motor, por Coordenação e por Postos; 
b) - Relatório de Histórico de Veículo. 
Este relatório deverá listar todas as operações realizadas quer seja por um veículo ou por todos os 
veículos, contendo as seguintes informações: data, hora, identificação do estabelecimento, identificação 
do usuário, combustível adquirido (tipo e quantidade), valor da operação e saldo; 
c) - Relatório de Análise de Consumo de Combustível 
Este relatório deverá permitir ao Gestor avaliar, para um determinado tipo de combustível, a performance 
dos veículos em termos de consumo (km/l) em um determinado período, por Coordenação e Postos; 
d) - Relatório de Histórico de Quilometragem dos Vaículos. 
Este relatório deverá informar a quilometragem percorrida por veículo em determinado período definido, 
por Coordenação e Postos; 
e) - Relatório de Preços Praticados nos Postos. 
Este relatório deverá identificar os combustíveis adquiridos cujos preços unitários estejam dentro de uma 
faixa de preços estabelecida, pela ANP. 
f) - Relatório de Utilização de Mercadorias por Estabelecimento. 
Este relatório deverá apresentar a operacionalização dos serviços individualizada por estabelecimento a 
fim de identificar inclusive o tipo de operação. 
g) - Relatório de Utilização de Mercadorias por Usuário. 
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Este relatório deverá apresentar a utilização dos serviços por usuário, identificando inclusive o tipo de 
operação efetuada. 
h) - Relatório de Utilização de Mercadorias por Veículo. 
Este relatório deverá possibilitar a verificação da utilização dos serviços na rede de estabelecimentos 
credenciados, por veículo, separados por tipo de operação efetuada. 
i) Relatório de Desvio de hodômetro por Veículo 
Este relatório deverá possibilitar a verificação de eventuais divergências verificadas quando da captação 
da quilometragem dos veículos. 
j) - Relatório de Desvio de Consumo de Combustível. 
Este relatório deverá possibilitar a verificação de eventuais divergências verificadas quando da captação 
da quantidade de litros abastecidos pelos veículos. 
k) - Relatório de Extrato de Conta Portador/Conta Base. 
O relatório de Conta Portador servirá para verificar o extrato da conta do veículo e o saldo existente a fim 
de acompanhar as despesas realizadas pelos veículos em um período definido. 
l) - Relatório de Evolução de Despesas dos Veículos. 
Este relatório deverá possibilitar a verificação da evolução de despesas dentro de um determinado 
período. 
m) - Relatórios Especiais. 
Este relatório deverá possibilitar a extração de relatórios especiais, partindo da base de dados 
disponibilizada, para desenvolvimento de gerenciamento específico, desde que contemplados no sistema. 
n) - Outro relatório de interesse do CREFITO 7; 
IX - A Contratada deverá disponibilizar, também, os procedimentos, metodologias e tecnologias que 
permitam os seguintes serviços: 
a) - Operação do gestor e/ou Fiscal do Contrato via WEB e/ou SAC; 
b) - Bloqueio temporário e/ou cancelamento de cartão; 
c) - 2ª via de cartão; 
d) - Crédito extra ou retirada de crédito; e 
e) - Verificação de saldos e transferência de créditos entre cartões. 
X - O acesso à base gerencial, para qualquer operação, somente será possível após a digitação de uma 
senha válida do usuário; 
XI - O bloqueio do uso do abastecimento de veículo deverá ser imediato, e somente poderá ser feito pela 
unidade responsável pelo gerenciamento dos serviços da CONTRATANTE; 
XII - Sempre que houver necessidade deverá ser possível a troca de senha de acesso; 
XIII - O sistema deverá permitir a autorização do abastecimento de combustíveis junto aos postos de 
abastecimento e demais estabelecimentos da rede credenciada por meio de identificação eletrônica. 
XIV - O sistema deverá prover meios para que a Administração possa limitar, por unidade usuária e por 
veículo, a quantidade a ser abastecida; 
 
CLÁUSULA NONA – DAS ESTIMATIVAS DE CONSUMO, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DAS CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO    
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RESUMO CONSOLIDADO DE CONSUMO ANUAL ESTIMADO 
 CREFITO 7 BA/SE 

Descrição Valor Anual 

Estimado R$ 

Etanol(Alcool)  

Gasolina  

Montante Anual Estimado  

 

I - O Contratante pagará à Contratada pelo consumo de combustíveis(álcool ou gasolina), o percentual de …...% 

(…...por cento) referente a Taxa de Administração, a incidir sobre o valor total de cada Nota Fiscal/Fatura emitida, 

durante a vigência do Contrato.  

II -  O Estimativo de consumo anual de combustíveis(álcool ou gasolina), utilizados por este Regional, nos Estados 

da Bahia e Sergipe é no montante de R$ 47.478,48 (Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e 

Quarenta e Oito Centavos). 

III - O pagamento será efetuado após a liquidação da despesa, por meio de ordem bancária, através do Banco do 

Brasil S/A, até 15 (quinze) dias úteis, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, devidamente certificada pelo 

setor competente do Crefito 7, prazo necessário para tramitação do processo nos setores internos deste Regional, 

embora o pagamento possa ser realizado antes desse limite temporal. 

IV - A Nota Fiscal deverá vir acompanhada do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), referente ao 

recolhimento do imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza  (ISSQN) devidamente pago ou a pagar, com prazo 

de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do tributo, além das certidões relacionadas abaixo: 

a)Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros-CND; 

b)Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 

C)Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (pessoa jurídica); 

d)Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 
e)Relatório dos serviços executados, relação das peças substituídas e a(s) ordem(s) deserviço(s); 

f)Outras certidões que vierem a ser obrigatórias por lei, desde que tenham correlação com o objeto, devendo ser 

apresentados todos esses documentos dentro dos respectivos prazos de validade. 

 

V - As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), deverão apresentar a cada pagamento, 

Declaração em duas vias, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012 (artigo 

4º, inciso XI, c/c artigo 6º). 

 

VI - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preço.    
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VII - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a futura contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida, entre a data acima referida e 

a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438 

365 365 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

VIII - A compensação financeira prevista neste item será incluída em fatura/nota fiscal emitida posteriormente à 

ocorrência. 

IX - Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de pagamentos na realização dos serviços, 

objeto deste Contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Obrigações da Contratada:        

I - executar os serviços conforme especificações do Edital seus anexos e de sua proposta, com os recursos 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 

II - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo 

de 24 horas (vinte e quatro horas), os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

III - fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas, nos termos de sua proposta.  

 

IV - arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou 

omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a 

terceiros. 

VI - utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

VII - vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de 

cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 

2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal. 

VIII - apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para 

a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá. 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  
Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.org.br/ / financeiro@crefito7.org.br 
Delegacia em Aracaju (SE)  
Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-150 Telefax: (79) 3224-4761 /0800-0717171 
Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  
Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

IX - responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração. 

X - instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao 

cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

XI - relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 

XII - não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre. 

XIII - manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

XIV - não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 

Referência ou na minuta de Contrato. 

XVI - arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

XVII - caso seja necessária a instalação de identificadores eletrônicos, estes deverão ser substituídos pela 

CONTRATADA, individualmente, sem ônus adicional ao CONTRATANTE, quando ocorrer desgaste natural ou se 

verificar a necessidade técnica de substituição do identificador eletrônico, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas. 

XVIII - ampliar e disponibilizar a rede de estabelecimentos credenciados, incluindo outras localidades, mediante 

solicitação do CREFITO 7, sempre que houver condições para tal, no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento 

da solicitação. 

XIX - oferecer treinamento, tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, aos portadores dos referidos 

instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos e utilitários, bem como orientá-los sobre a correta 

utilização dos mesmos sem custo nenhum para a Contratante.  

XX - manter atualizada a rede de estabelecimentos credenciados ao sistema, informando periodicamente ao 

CREFITO 7, na pessoa de seu representante nomeado para fiscalizar o Contrato sobre as inclusões e/ou exclusões. 

XXI - reembolsar pontualmente a rede de estabelecimentos credenciados, não permitindo que haja qualquer tipo 

de problema no fornecimento por razões dessa natureza ou de qualquer outra natureza. 

XXII -  manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a identificação de sua adesão 

ao sistema. 

XXIII -  providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CREFITO 7 quanto à execução dos serviços 

contratados. 

XXIV -  providenciar incontinente a substituição do cartão por perda ou danos causados comprovadamente. 

XXV -  oferecer a relação dos postos de atendimento pertencentes à sua rede credenciada, para atendimento da 

rede conforme Cláusula Nona do Contrato, com os respectivos preços em vigor. Tanto a rede de credenciados como 

os valores deverão ser permanentemente atualizados. 

XXVI -  os postos prestarão os serviços mediante a apresentação do cartão magnético individual do veículo, 

devidamente autorizado pelo responsável da Contratante. 

XXVII -  a contratada deverá garantir o preço de à vista dos produtos por ela oferecidos. 
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XXVIII -  proporcionar o abastecimento dos veículos, conforme relação contida Cláusula Quarta, XXVII, do Contrato, 

e emitir o faturamento considerando o valor do combustível na bomba na hora do abastecimento. 

XXIX -   garantir que os preços cobrados na rede credenciada terão como limite o preço à vista, como também que 

os valores pagos será no máximo o preço médio apurado pela Agência Nacional de Petróleo- ANP. 

XXX -  assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao objeto da 

contratação. 

XXXI -   assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto. 

XXXII -  manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, durante toda a vigência contratual, sob penal de rescisão unilateral do Contrato, 

independentemente das penalidades previstas em lei e no Contrato. 

XXXIII -  fornecer o quantitativo de cartões magnéticos necessários para abastecimento dos veículos do CREFITO 

7, devendo a entrega ser efetuada na Sede do CREFITO 7 até 10 (dez) dias a contar da assinatura do Contrato, na 

Sede da Contratante, localizada na Av. Tancredo Neces, 939, Esplanada Tower, Salas 101,102,107 – Caminho das 

Árvores – Salvador -BA. 

XXXIV -  credenciar junto à Contratante preposto, com poderes de decisão, para atuar perante o CREFITO 7, para 

prestar esclarecimentos, atender possíveis reclamações e providenciar os atendimentos das solicitações 

formuladas. 

XXXV -  garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade, sem nenhum outro ônus, em todas as 

localidades previstas na Cláusula Quarta, XXVII, do Contrato. 

XXXVI -  substituir os cartões magnéticos defeituosos ou danificados,sem custo, sempre que solicitado pela 

Contratante. 

XXXVII -  não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia anuência da 

CONTRATANTE. 

XXXVIII -   disponibilizar/Instalar sistema de consulta de créditos nos cartões. 

XXXIX -  efetuar recarga de créditos nos cartões magnéticos, sempre que solicitada pela contratante, e no valor 

que este estabelecer. 

XL -  lançar no sistema de gestão dos cartões o valor do abastecimento, da litragem, e da quilometragem do veículo, 

após cada fornecimento. 

XLI -   deverá garantir que os postos conveniados disponibilizem uma 

via do comprovante da operação para aquisição de combustíveis, no ato do fornecimento. 

XLII -  emitir relatório diário e mensal das operações realizadas no período, discriminando a identificação do veículo, 

e do motorista que efetuou o abastecimento, o local do abastecimento, o quantitativo de litros, o valor do 

abastecimento, a quilometragem por abastecimento e o saldo de cada cartão. 

XLIII -  bloquear os cartões magnéticos, sempre que solicitado pela contratante. 

XLIV -  fornecer à CONTRATANTE, cartões extras, sem custo adicional, caso ocorra acréscimo na frota da 

CONTRATANTE. 

XLV -   garantir que os preços cobrados na rede credenciada, sejam os limites de preços médios divulgados pela 

Agência Nacional de Petróleo. 

XLVI -  apresentar mensalmente relação de postos conveniados nos endereços discriminados de acordo com a 

Cláusula Quarta, XXVII, do Contrato, contendo endereço, telefone e os preços praticados para cada tipo de 

combustível. 
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XLVII -  os custos de manutenção e substituição de equipamentos mecânicos e/ou eletrônicos instalados nos 

veículos e equipamentos do CREFITO 7 ficarão a cargo da CONTRATADA, salvo quando comprovadamente o dano 

for causado pela CONTRATANTE. 

XLVIII -  após a extinção do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a fornecer sem ônus para o CREFITO 7, durante 

cinco anos, os dados e relatórios gerenciais solicitados. 

XLIX -  o sistema de segurança deverá impedir o abastecimento de outros veículos que não sejam autorizados pela 

CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todos os abastecimentos, veículos e condutores. 

L -  a CONTRATADA disponibilizará senhas individuais para os servidores indicados pelo CONTRATANTE para terem 

acesso à base gerencial. 

LI - a implantação do sistema de gerenciamento do abastecimento dos veículos deverá ocorrer até 10(dez) dias 

após assinatura do Contrato, incluindo a instalação de todos os equipamentos e insumos necessários à operação 

do sistema, bem como o credenciamento e transferência de conhecimento dos gestores e condutores. 

LII - o prazo para atendimento e solução de problemas de assistência técnica pela CONTRATADA, não poderá ser 

superior a 04 (quatro) horas após o pedido, em dias úteis, considerando o horário comercial de 8 às 18 horas, 

devendo apresentar justificativa e solicitação de prorrogação deste prazo por escrito quando for o caso, no CREFITO 

7. 

LIII - garantir que todo combustível registrado pela bomba seja o realmente abastecido no veículo indicado. 

LIV - a CONTRATADA poderá subcontratar empresas especializadas, indicadas em sua proposta técnica, para 

execução dos serviços de instalação dos softwares necessários, não se eximindo, contudo, de suas 

responsabilidades. 

LV -  colocar à disposição Rede de Postos para fornecimento de combustíveis devidamente registrados pela ANP, 

cobrindo os locais indicados pelo CONTRATANTE. 

LVI -   facultar ao fiscalizador do CONTRATANTE pleno acesso às informações do sistema, inclusive para a extração, 

a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados, discriminados, com os respectivos custos. 

LVII -   fornecer suporte técnico para o sistema, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados. 

LVIII -  garantir a veracidade dos dados apresentados em relatórios. 

LIV -  garantir que os dados importados mantenham a mesma configuração e informações dos relatórios originais. 

LV -  colocar à disposição da rede de postos credenciados, rotinas contingenciais para que o abastecimento se 

concretize quando existirem circunstâncias que retardem ou impeçam o abastecimento por meio da utilização do 

dispositivo eletrônico instalado no veículo ou senha pessoal. 

LVI -  promover os reparos nos veículos que forem avariados em virtude da instalação de equipamentos de controle 

nos mesmos, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados. 

LVII -  arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento eletrônico, instalações, manutenção, 

relatórios e outras decorrentes. 

LVIII -  não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada. 

LVIII -  relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento dos 

produtos e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender 

prontamente. 

LVIII -  credenciar junto ao CREFITO 7 um Preposto para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que por 

ventura surgirem durante a execução do Contrato. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela 

Administração do TRT 14, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o Contrato, para 

assinar, juntamente com o servidor designado para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, 
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destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a execução do Contrato, bem como para tratar dos 

demais assuntos pertinentes à implantação de postos e execução do Contrato no que lhe for competente. 

LIX -  fornecer uma cópia do manual de utilização dos softwares de gerenciamento e de consolidação de dados, em 

língua portuguesa. 

LX -  manter centro de atendimento em tempo integral, em todos os dias da semana, inclusive feriados, acessado 

gratuitamente por telefone. 

LXI - informar no prazo máximo de 05 (cinco) dias toda exclusão que porventura ocorrer de posto credenciado, 

justificando o motivo e garantindo que seja cumprido o estipulado na Cláusula Quarta, XXVII deste Contrato. 

LX -  Credenciar postos devidamente registrados na ANP como revendedores varejistas de combustível automotivo, 

nos termos da Lei 9.847/99 e Portaria ANP nº 116, de 05/07/2000.   

 

Obrigações da Contratante: 

I - proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as 

determinações do Contrato. 

II - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais 

e os termos da proposta comercial. 

III - exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

IV - notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

V - pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do Contrato. 

VI - zelar para que durante toda a vigência do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

VI - devolver à CONTRATADA, ao final do período de vigência doContrato, todos os materiais e equipamentos 

envolvidos na presente contratação, cedidos ao CONTRATANTE em regime de comodato, no estado em que se 

encontrarem. 

VII - fornecer a relação dos veículos pertencentes ou a serviço doCONTRATANTE, autorizados para utilizar produtos 

fornecidos. 

VIII - solicitar a substituição dos estabelecimentos credenciados que forem considerados incompatíveis com o 

objeto contratado. 

IX - notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais 

falhas ou imperfeições no fornecimento dos produtos, fixando prazo para sua correção. 

X - disponibilizar o sistema para o recebimento dos arquivos daContratada. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
I - A Vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura das partes, prorrogável até 60 (sessenta) 

meses, observando as demais disposições do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    
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I - A Dotação Orçamentária encontra-se prevista na Rubrica Material de Consumo, código 6.2.2.1.1.01.04.03.001, 

Elemento Combustíveis e Lubrificantes, código 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020, conforme Declração de Dotação 

Orcamentária. 

 

CLÁUSULA OITAVA –  DO PERÍODO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
I - A empresa vencedora do certame iniciará a prestação dos serviços, em conformidade com a necessidade da 

Administração e a disponibilidade orçamentária, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

assinatura do Contrato, perdurando até o prazo final da vigência do Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 I - Todas as áreas de abrangência da jurisdição do Crefito 7, ou seja, nos Estados de Bahia e Sergipe, de acordo 

com o estipulado na Cláusula Quarta, XXVII, deste Contrato e no Edital 06/2016. 

 

CLÁUSULA DEZ – DOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS  
I - A Contratada será responsabilizada por qualquer de seus credenciados que venham a causar prejuízo à 

Contratante em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou proibidas, por falta de cumprimentos de 

norma ambientais, bem como, por normas determinadas pela ANP.  

II - A Contratada que gerencia o fornecimento de combustíveis e lubrificantes assume o risco, quando selecionam 

para a sua rede de credenciados, outras empresas em desacordo com as normas legais. 

CLÁUSULA ONZE – DAS PENALIDADES E MULTAS 
I - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o CREFITO 7, as 
sanções administrativas aplicadas a contratada serão as seguintes: 
 
a) Advertência. 
 
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório; 
 
c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos. 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
II - Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, implicará multa correspondente a 1% 
(um por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, subtraído o 
que foi executado. 
 
III - Não havendo mais interesse do CREFITO 7 na execução parcial ou total do contrato, em razão do 
descumprimento pelo contratado de qualquer das condições estabelecidas para a prestação dos serviços objeto 
deste certame, implicará multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 
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IV - O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja sujeita a 
CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 
 
V - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo CREFITO 7 ou 
cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as 
demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
VI - Sempre que não houver prejuízo para o CREFITO 7, às penalidades impostas poderão ser relevadas ou 
transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 
 
VII - O não atendimento à convocação para a assinatura do contrato, ato que caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida; ou no caso de não regularização por parte da microempresa ou empresa de pequeno porte 
da documentação prevista neste edital, no prazo também previsto neste edital, acarretará em multa 
correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total docontrato, sem prejuízo de outras cominações legais. 
 
VIII - A contratada convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e de 
contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e nas demais cominações legais. 
 
IX - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do 
adjudicatário, na forma da lei. 
 

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO 

I - Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para 

rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei Nº 8.666/93. 

II - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, porconveniência administrativa, a Juízo do Contratante, 

sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação judicial. 

III- No caso de rescisão do Contrato, o Contratante fica obrigado a comunicar tal decisão à Contratada, por escrito, 

no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência. 

IV - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre o Contratante em 

virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 79 da Lei Nº 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA TREZE - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO 
I - Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito do 

Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da Lei Nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUATORZE - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 

I - O presente Contrato fundamenta-se: 

a) nos termos do Pregão Eletrônico nº 06/2016 que, simultaneamente; 

 - constam do Processo Adm. Eletrônico nº 0982016/2016; 
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- naquilo que não contrarie o interesse Público; 

c) nas demais determinações da Lei Nº 8.666/93 e alterações; III - nos preceitos do Direito Público; 

d) supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos enas disposições do Direito Privado. 

 

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, 

serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUINZE - DAS ALTERAÇÕES 

I - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei Nº 

8.666/93, devidamente comprovados. 

II - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 

fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre o valor  inicial atualizado do Contrato. 

III - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões 

resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA GESTÃO DO CONTRATO - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

I - Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei nº 8.666/93, o objeto deste Contrato será acompanhado e fiscalizado 

pela Coordenação Geral do Crfito 7, e na sua ausência, pelos seus substitutos, com autoridade para exercerem em 

nome do Crefito 7 toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. 

  

Parágrafo único – As ações de acompanhamento e fiscalização não exoneram a Contratada de suas 

responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA PUBLICAÇÃO 
I - Nos termos do parágrafo único do Art. 61 da Lei Nº. 8.666/93, a Administração providenciará a publicação do 

presente Contrato até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 

dias daquela data, correndo as despesas por conta do Contratante. 

CLÁUSULA  DEZOITO - DO FORO 

I - Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia, por quaisquer das Varas Federais competentes na 
cidade do Salvador para dirimir quaisquer dúvidas ou ações oriundas do presente contrato, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E, por estarem assim ajustados e de acordo, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, 
para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas. 
 

Salvador, ____de ______ de 2016. 

            

    CONTRATANTE 
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      CONTRATADA  

 
E, por estarem assim ajustados e de acordo, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas. 
 
 
Salvador/BA, ___ de __________ de 2016. 
 
______________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CONTRATANTE 
______________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_______________________________ 
NOME (RG) 
 
 
_______________________________ 
NOME (RG) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO MENOR E FATO IMPEDITIVO 
 
(NOME DA EMPRESA) ____________________________________________________,  CNPJ Nº 
___________________________________________________________________________, sediada  
___________________________________________________________________________ (endereço 
completo)  
 

I) DECLARA, que não possui em seu quadro de pessoal de empregados(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer trabalho, alvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal, inciso V do art. 
27 da Lei 8.666/93, com redação determinada pela Lei nº 9.854/99, e do inciso XIII do art. 4º 
da Lei nº 10.520/2002;  

 
II) DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes à 

emissão das certidões apresentadas ou ao registro junto ao Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF (conforme for o caso), impeditivos de habilitação no 
presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, em cumprimento ao art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93.  

 
___________, _______ de ______________ de 2016. 

 
 

_____________________________________________ 
(assinatura do declarante) 

 
Nome ou carimbo: ____________________________________________________  
Cargo ou carimbo: ____________________________________________________  
 
Nº da cédula de identidade e Órgão emitente: ________________________ 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE EDITAL 
 
 

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 
que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 06/2016 
– CREFITO 7.  
 
 

Boa Vista/RR, _______ de ______________ de 2016. 
 
 

_____________________________________________ 
(assinatura do declarante) 

 
 

 
 
Nome ou carimbo: ____________________________________________________  
Cargo ou carimbo: ____________________________________________________  
Nº da cédula de identidade e Órgão emitente: ________________________ 
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ANEXO VIII 
 

LOCAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Edf. Espalana Tower, nº 939, sala 101, Caminho das Árvores, Salvador/BA; 
 
SUBSEDE ARACAJÚ:  Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-
150 
 
SUBSEDE VITÓRIA DA CONQUSTA : Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D 
– Vitória da Conquista/BA 
 

 
 

RELAÇÃO DE CIDADES DAS MACRORREGÕES DA BAHIA E MESORREGIÕES DE SERGIPE 
 

MESORREGIÃO DO CENTRO NORTE BAHIANO 

 

Contém 5 microregiões e 80 municípios. 

Microrregião de Feira de Santana 

Contém 24 municípios. 

 Água Fria 

 Anguera 

 Antônio Cardoso 

 Conceição da Feira 

 Conceição do Jacuípe 

 Coração de Maria 

 Elísio Medrado 

 Feira de Santana 

 Ipecaetá 

 Ipirá 

 Irará 

 Itatim 

 Ouriçangas 

 Pedrão 

 Pintadas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Feira_de_Santana
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_Fria_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anguera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_da_Feira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Jacu%C3%ADpe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o_de_Maria
https://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%ADsio_Medrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feira_de_Santana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipecaet%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipir%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irar%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itatim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouri%C3%A7angas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedr%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintadas
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 Rafael Jambeiro 

 Santa Bárbara 

 Santa Teresinha 

 Santanópolis 

 Santo Estêvão 

 São Gonçalo dos Campos 

 Serra Preta 

 Tanquinho 

 Teodoro Sampaio 

Microrregião de Irecê 

Contém 19 municípios. 

 América Dourada 

 Barra do Mendes 

 Barro Alto 

 Cafarnaum 

 Canarana 

 Central 

 Gentio do Ouro 

 Ibipeba 

 Ibititá 

 Iraquara 

 Irecê 

 João Dourado 

 Jussara 

 Lapão 

 Mulungu do Morro 

 Presidente Dutra 

 São Gabriel 

 Souto Soares 

 Uibaí 

Microrregião de Itaberaba 

Contém 12 municípios. 

 Baixa Grande 

 Boa Vista do Tupim 

 Iaçu 

 Ibiquera 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rafael_Jambeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Teresinha_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santan%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Est%C3%AAv%C3%A3o_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_dos_Campos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_Preta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tanquinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Sampaio_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Irec%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Dourada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Mendes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barro_Alto_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cafarnaum_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canarana_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Central_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gentio_do_Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibipeba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibitit%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iraquara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irec%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Dourado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jussara_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lap%C3%A3o_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulungu_do_Morro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_Dutra_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gabriel_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Souto_Soares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uiba%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Itaberaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boa_Vista_do_Tupim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ia%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibiquera
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 Itaberaba 

 Lajedinho 

 Macajuba 

 Mairi 

 Mundo Novo 

 Ruy Barbosa 

 Tapiramutá 

 Várzea da Roça 

Microrregião de Jacobina 

Contém 16 municípios. 

 Caém 

 Caldeirão Grande 

 Capim Grosso 

 Jacobina 

 Miguel Calmon 

 Mirangaba 

 Morro do Chapéu 

 Ourolândia 

 Piritiba 

 Ponto Novo 

 Quixabeira 

 São José do Jacuípe 

 Saúde 

 Serrolândia 

 Várzea do Poço 

 Várzea Nova 

Microrregião de Senhor do Bonfim 
Contém 9 municípios. 

 Andorinha 

 Antônio Gonçalves 

 Campo Formoso 

 Filadélfia 

 Itiúba 

 Jaguarari 

 Pindobaçu 

 Senhor do Bonfim 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaberaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lajedinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macajuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mairi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_Novo_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ruy_Barbosa_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tapiramut%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_da_Ro%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Jacobina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caldeir%C3%A3o_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capim_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacobina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Calmon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mirangaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_do_Chap%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ourol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piritiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quixabeira_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_do_Jacu%C3%ADpe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serrol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_do_Po%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Senhor_do_Bonfim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andorinha_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Gon%C3%A7alves_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Formoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filad%C3%A9lfia_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iti%C3%BAba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguarari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pindoba%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senhor_do_Bonfim_(Bahia)
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 Umburanas 

Mesorregião do Centro-Sul Baiano 

Contém 8 microrregiões e 118 municípios. 

Microrregião de Boquira 

Contém 11 municípios. 

 Boquira 

 Botuporã 

 Brotas de Macaúbas 

 Caturama 

 Ibipitanga 

 Ibitiara 

 Ipupiara 

 Macaúbas 

 Novo Horizonte 

 Oliveira dos Brejinhos 

 Tanque Novo 

Microrregião de Brumado 

Contém 14 municípios. 

 Aracatu 

 Brumado 

 Caraíbas 

 Condeúba 

 Cordeiros 

 Guajeru 

 Ituaçu 

 Maetinga 

 Malhada de Pedras 

 Piripá 

 Presidente Jânio Quadros 

 Rio do Antônio 

 Tanhaçu 

 Tremedal 

Microrregião de Guanambi 

Contém 18 municípios. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Umburanas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Centro-Sul_Baiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Boquira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boquira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Botupor%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brotas_de_Maca%C3%BAbas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caturama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibipitanga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibitiara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipupiara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%BAbas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Horizonte_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_dos_Brejinhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tanque_Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Brumado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aracatu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brumado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cara%C3%ADbas_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conde%C3%BAba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cordeiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guajeru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maetinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malhada_de_Pedras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirip%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_J%C3%A2nio_Quadros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_do_Ant%C3%B4nio_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tanha%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tremedal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Guanambi
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 Caculé 

 Caetité 

 Candiba 

 Guanambi 

 Ibiassucê 

 Igaporã 

 Iuiú 

 Jacaraci 

 Lagoa Real 

 Licínio de Almeida 

 Malhada 

 Matina 

 Mortugaba 

 Palmas de Monte Alto 

 Pindaí 

 Riacho de Santana 

 Sebastião Laranjeiras 

 Urandi 

Microrregião de Itapetinga 

Contém 9 municípios. 

 Encruzilhada 

 Itambé 

 Itapetinga 

 Itarantim 

 Itororó 

 Macarani 

 Maiquinique 

 Potiraguá 

 Ribeirão do Largo 

Microrregião de Jequié 

Contém 26 municípios. 

 Aiquara 

 Amargosa 

 Apuarema 

 Brejões 

 Cravolândia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacul%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caetit%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guanambi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibiassuc%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igapor%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iui%C3%BA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacaraci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Real
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lic%C3%ADnio_de_Almeida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malhada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mortugaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmas_de_Monte_Alto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinda%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_de_Santana_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Laranjeiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urandi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Itapetinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Encruzilhada_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itamb%C3%A9_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapetinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itarantim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itoror%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macarani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maiquinique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Potiragu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_do_Largo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Jequi%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aiquara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amargosa_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apuarema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brej%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cravol%C3%A2ndia
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 Irajuba 

 Iramaia 

 Itagi 

 Itaquara 

 Itiruçu 

 Jaguaquara 

 Jequié 

 Jitaúna 

 Jiquiriçá 

 Lafaiete Coutinho 

 Laje 

 Lajedo do Tabocal 

 Maracás 

 Marcionílio Souza 

 Milagres 

 Muuípe 

 Nova Itarana 

 Planaltino 

 Santa Inês 

 São Miguel das Matas 

 Ubaíra 

Microrregião de Livramento do Brumado 

Contém 5 municípios. 

 Dom Basílio 

 Érico Cardoso 

 Livramento de Nossa Senhora 

 Paramirim 

 Rio do Pires 

Microrregião de Seabra 

Contém 18 municípios. 

 Abaíra 

 Andaraí 

 Barra da Estiva 

 Boninal 

 Bonito 

 Contendas do Sincorá 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Irajuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iramaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itagi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaquara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itiru%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaquara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jequi%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jita%C3%BAna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jiquiri%C3%A7%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lafaiete_Coutinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laje_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lajedo_do_Tabocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marac%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcion%C3%ADlio_Souza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milagres_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mutu%C3%ADpe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Itarana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planaltino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_In%C3%AAs_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel_das_Matas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uba%C3%ADra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Livramento_do_Brumado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_Bas%C3%ADlio
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89rico_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livramento_de_Nossa_Senhora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paramirim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_do_Pires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Seabra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aba%C3%ADra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andara%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_da_Estiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boninal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bonito_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contendas_do_Sincor%C3%A1
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 Ibicoara 

 Itaetê 

 Jussiape 

 Lençóis 

 Mucugê 

 Nova Redenção 

 Palmeiras 

 Piatã 

 Rio de Contas 

 Seabra 

 Utinga 

 Wagner 

Microrregião de Vitória da Conquista 

Contém 17 municípios. 

 Anagé 

 Barra do Choça 

 Belo Campo 

 Boa Nova 

 Bom Jesus da Serra 

 Caatiba 

 Caetanos 

 Cândido Sales 

 Dário Meira 

 Ibicuí 

 Iguaí 

 Manoel Vitorino 

 Mirante 

 Nova Canaã 

 Planalto 

 Poções 

 Vitória da Conquista 

Mesorregião do Extremo Oeste Baiano 

Contém 3 microrregiões e 24 municípios. 

Microrregião de Barreiras 

Contém 7 municípios. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibicoara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaet%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jussiape
https://pt.wikipedia.org/wiki/Len%C3%A7%C3%B3is
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mucug%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Reden%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeiras_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piat%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Contas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seabra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Utinga_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wagner_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Vit%C3%B3ria_da_Conquista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anag%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Cho%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Campo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boa_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_da_Serra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caatiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caetanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ndido_Sales
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1rio_Meira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibicu%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igua%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manoel_Vitorino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mirante_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Cana%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_da_Conquista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Extremo_Oeste_Baiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Barreiras
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 Baianópolis 

 Barreiras 

 Catolândia 

 Formosa do Rio Preto 

 Luis Eduardo Magalhães 

 Riachão das Neves 

 São Desidério 

Microrregião de Cotegipe 
Contém 8 municípios. 

 Angical 

 Brejolândia 

 Cotegipe 

 Cristópolis 

 Mansidão 

 Santa Rita de Cássia 

 Tabocas do Brejo Velho 

 Wanderley 

Microrregião de Santa Maria da Vitória 

Contém 9 municípios. 

 Canápolis 

 Cocos 

 Coribe 

 Correntina 

 Jaborandi 

 Santa Maria da Vitória 

 Santana 

 São Félix do Coribe 

 Serra Dourada 

 

Mesorregião Metropolitana de Salvador 

Contém 3 microrregiões e 38 municípios. 

Microrregião de Catu 

Contém 7 municípios. 

 Amélia Rodrigues 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Baian%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barreiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Formosa_do_Rio_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Eduardo_Magalh%C3%A3es_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Desid%C3%A9rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Cotegipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brejol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cotegipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3polis_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mansid%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_de_C%C3%A1ssia_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabocas_do_Brejo_Velho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wanderley_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Santa_Maria_da_Vit%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A1polis_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cocos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Correntina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaborandi_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_da_Vit%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santana_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_F%C3%A9lix_do_Coribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_Dourada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Metropolitana_de_Salvador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Catu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9lia_Rodrigues_(Bahia)
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 Catu 

 Itanagra 

 Mata de São João 

 Pojuca 

 São Sebastião do Passé 

 Terra Nova 

Microrregião de Salvador 

Contém 10 municípios. 

 Camaçari 

 Candeias 

 Dias d'Ávila 

 Itaparica 

 Lauro de Freitas 

 Madre de Deus 

 Salvador 

 São Francisco do Conde 

 Simões Filho 

 Vera Cruz 

 

Microrregião de Santo Antônio de Jesus 
Contém 21 municípios. 

 Aratuípe 

 Cabaceiras do Paraguaçu 

 Cachoeira 

 Castro Alves 

 Conceição do Almeida 

 Cruz das Almas 

 Dom Macedo Costa 

 Governador Mangabeira 

 Jaguaripe 

 Maragogipe 

 Muniz Ferreira 

 Muritiba 

 Nazaré 

 Salinas da Margarida 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Catu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itanagra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pojuca
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_do_Pass%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_Nova_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Salvador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cama%C3%A7ari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candeias_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dias_d%27%C3%81vila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaparica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lauro_de_Freitas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madre_de_Deus_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_do_Conde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B5es_Filho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vera_Cruz_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Santo_Ant%C3%B4nio_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aratu%C3%ADpe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabaceiras_do_Paragua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cachoeira_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Almeida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruz_das_Almas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_Macedo_Costa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governador_Mangabeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaripe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maragogipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muniz_Ferreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muritiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salinas_da_Margarida
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 Santo Amaro 

 Santo Antônio de Jesus 

 São Felipe 

 São Félix 

 Sapeaçu 

 Saubara 

 Varzedo 

Mesorregião do Nordeste Baiano 

Contém 6 microrregiões e 60 municípios. 

Microrregião de Alagoinhas 

Contém 9 municípios. 

 Acajutiba 

 Alagoinhas 

 Aporá 

 Araçás 

 Aramari 

 Crisópolis 

 Inhambupe 

 Rio Real 

 Sátiro Dias 

Microrregião de Entre Rios 

Contém 5 municípios. 

 Cardeal da Silva 

 Conde 

 Entre Rios 

 Esplanada 

 Jandaíra 

Microrregião de Euclides da Cunha 

Contém 9 municípios. 

 Cansanção 

 Canudos 

 Euclides da Cunha 

 Monte Santo 

 Nordestina 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Amaro_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Felipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_F%C3%A9lix_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sapea%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saubara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Varzedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Nordeste_Baiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Alagoinhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acajutiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoinhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apor%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%A7%C3%A1s_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aramari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cris%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inhambupe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Real
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tiro_Dias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Entre_Rios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cardeal_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conde_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entre_Rios_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esplanada_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Janda%C3%ADra_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Euclides_da_Cunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cansan%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canudos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euclides_da_Cunha_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nordestina


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  
Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.org.br/ / financeiro@crefito7.org.br 
Delegacia em Aracaju (SE)  
Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-150 Telefax: (79) 3224-4761 /0800-0717171 
Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  
Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

 Queimadas 

 Quijingue 

 Uauá 

 Tucano 

Microrregião de Jeremoabo 

Contém 5 municípios. 

 Coronel João Sá 

 Jeremoabo 

 Pedro Alexandre 

 Santa Brígida 

 Sítio do Quinto 

Microrregião de Ribeira do Pombal 

Contém 14 municípios. 

 Adustina 

 Antas 

 Banzaê 

 Cícero Dantas 

 Cipó 

 Fátima 

 Heliópolis 

 Itapicuru 

 Nova Soure 

 Novo Triunfo 

 Olindina 

 Paripiranga 

 Ribeira do Amparo 

 Ribeira do Pombal 

Microrregião de Serrinha 

Contém 18 municípios. 

 Araci 

 Barrocas 

 Biritinga 

 Candeal 

 Capela do Alto Alegre 

 Conceição do Coité 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Queimadas_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quijingue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uau%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tucano_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Jeremoabo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Jo%C3%A3o_S%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremoabo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Alexandre_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Br%C3%ADgida_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_do_Quinto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Ribeira_do_Pombal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adustina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antas_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banza%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero_Dantas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cip%C3%B3_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heli%C3%B3polis_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapicuru_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Soure
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Triunfo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olindina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paripiranga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira_do_Amparo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira_do_Pombal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Serrinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barrocas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biritinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candeal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capela_do_Alto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Coit%C3%A9
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 Gavião 

 Ichu 

 Lamarão 

 Nova Fátima 

 Pé de Serra 

 Retirolândia 

 Riachão do Jacuípe 

 Santaluz 

 São Domingos 

 Serrinha 

 Teofilândia 

 Valente 

Mesorregião do Sul Baiano 

Contém 3 microrregiões e 70 municípios. 

Microrregião de Ilhéus-Itabuna 
Contém 41 municípios. 

 Almadina 

 Arataca 

 Aurelino Leal 

 Barra do Rocha 

 Barro Preto 

 Belmonte 

 Buerarema 

 Camacan 

 Canavieiras 

 Coaraci 

 Firmino Alves 

 Floresta Azul 

 Gandu 

 Gongogi 

 Ibicaraí 

 Ibirapitanga 

 Ibirataia 

 Ilhéus 

 Ipiaú 

 Itabuna 

 Itacaré 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gavi%C3%A3o_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ichu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lamar%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_F%C3%A1tima_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9_de_Serra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Retirol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riach%C3%A3o_do_Jacu%C3%ADpe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santaluz
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Domingos_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serrinha_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teofil%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valente_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_Baiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Ilh%C3%A9us-Itabuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almadina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arataca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aurelino_Leal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Rocha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barro_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belmonte_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buerarema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camacan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canavieiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coaraci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Firmino_Alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_Azul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gandu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gongogi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibicara%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibirapitanga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibirataia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilh%C3%A9us
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipia%C3%BA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itabuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itacar%C3%A9


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  
Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.org.br/ / financeiro@crefito7.org.br 
Delegacia em Aracaju (SE)  
Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-150 Telefax: (79) 3224-4761 /0800-0717171 
Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  
Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

 Itagibá 

 Itaju do Colônia 

 Itajuípe 

 Itamari 

 Itapé 

 Itapebi 

 Itapitanga 

 Jussari 

 Mascote 

 Nova Ibiá 

 Pau Brasil 

 Santa Cruz da Vitória 

 Santa Luzia 

 São José da Vitória 

 Teolândia 

 Ubaitaba 

 Ubatã 

 Una 

 Uruçuca 

 Wenceslau Guimarães 

Microrregião de Porto Seguro 

Contém 19 municípios. 

 Alcobaça 

 Caravelas 

 Eunápolis 

 Guaratinga 

 Ibirapuã 

 Itabela 

 Itagimirim 

 Itamaraju 

 Itanhém 

 Jucuruçu 

 Lajedão 

 Medeiros Neto 

 Mucuri 

 Nova Viçosa 

 Porto Seguro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Itagib%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaju_do_Col%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaju%C3%ADpe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itamari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itap%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapebi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapitanga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jussari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mascote_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Ibi%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau_Brasil_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_da_Vit%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Luzia_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_da_Vit%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ubaitaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ubat%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Una
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uru%C3%A7uca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wenceslau_Guimar%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Porto_Seguro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoba%C3%A7a_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caravelas_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eun%C3%A1polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guaratinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibirapu%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itabela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itagimirim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itamaraju
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itanh%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jucuru%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lajed%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medeiros_Neto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mucuri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Vi%C3%A7osa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Seguro
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 Prado 

 Santa Cruz Cabrália 

 Teixeira de Freitas 

 Vereda 

Microrregião de Valença 
Contém 10 municípios. 

 Cairu 

 Camamu 

 Igrapiúna 

 Ituberá 

 Maraú 

 Nilo Peçanha 

 Piraí do Norte 

 Presidente Tancredo Neves 

 Taperoá 

 Valença 

Mesorregião do Vale São-Franciscano da Bahia 

Contém 4 microrregiões 27 municípios. 

Microrregião de Barra 

Contém 7 municípios. 

 Barra 

 Buritirama 

 Ibotirama 

 Itaguaçu da Bahia 

 Morpará 

 Muquém de São Francisco 

 Xique-Xique 

Microrregião de Bom Jesus da Lapa 

Contém 6 municípios. 

 Bom Jesus da Lapa 

 Carinhanha 

 Feira da Mata 

 Paratinga 

 Serra do Ramalho 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prado_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_Cabr%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teixeira_de_Freitas_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vereda_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Valen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cairu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camamu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igrapi%C3%BAna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ituber%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mara%C3%BA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nilo_Pe%C3%A7anha_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pira%C3%AD_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_Tancredo_Neves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tapero%C3%A1_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valen%C3%A7a_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Vale_S%C3%A3o-Franciscano_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Barra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buritirama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibotirama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itagua%C3%A7u_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morpar%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muqu%C3%A9m_de_S%C3%A3o_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xique-Xique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Bom_Jesus_da_Lapa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_da_Lapa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carinhanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feira_da_Mata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paratinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Ramalho_(Bahia)
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 Sítio do Mato 

Microrregião de Juazeiro 

Contém 8 municípios. 

 Campo Alegre de Lourdes 

 Casa Nova 

 Curaçá 

 Juazeiro 

 Pilão Arcado 

 Remanso 

 Sento Sé 

 Sobradinho 

Microrregião de Paulo Afonso 

Contém 6 municípios. 

 Abaré 

 Chorrochó 

 Glória 

 Macururé 

 Paulo Afonso 

 Rodelas 

 

MESORREGIAO DO SERTÃO SERGIPANO 

 Canindé De São 
Francisco 

 Carira 

 Feira Nova 

 Frei Paulo 

 Gararu 

 Graccho Cardoso 

 Itabi 

 Monte Alegre De 
Sergipe 

 Nossa Senhora 
Aparecida 

 Nossa Senhora Da 
Glória 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_do_Mato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Juazeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Alegre_de_Lourdes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juazeiro_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%A3o_Arcado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Remanso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sento_S%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Paulo_Afonso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chorroch%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3ria_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macurur%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Afonso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodelas
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 Pedra Mole 

 Pinhão 

 Poço Redondo 

 Porto Folha 

 Ribeirópolis 
 

 

MESORREGIAO LESTE SERGIPANO 

 Amparo De São Franciso 

 Aracaju 

 Arauá 

 Barra Dos Coqueiros 

 Boquim 

 Brejo Grande 

 Canhoba 

 Capela 

 Carmópolis 

 Cedro De São João 

 Cristinápolis 

 Divina Pastora 

 Estância 

 General Maynard 

 Ilha Das Flores 

 Indiaroba 

 Itabaianhinha 

 Itaporanga D'ajuda 

 Japaratuba 

 Japoatã 

 Laranjeiras 

 Maruim 

 Neopólis 

 Nossa Senhora De Lourdes 

 Nossa Senhora Do Socorro 

 Pacatuba 

 Pedrinhas 

 Pirambu 

 Propriá 
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 Riachuelo 

 Rosário Do Catete 

 Salgado 

 Santa Luzia Do Itanhy 

 Santa Rosa De Lima 

 Santana Do São Francisco 

 Santo Amaro Das Brotas 

 São Cristóvão 

 São Francisco 

 Siriri 

 Telha 

 Tomar Do Geru 

 Umbaúba 
 

MESORREGIAO AGRESTE SERGIPANO 

 Aquidabã 

 Areia Branca 

 Campo Do Brito 

 Cumbe 

 Macambira 

 Malhada Dos Bois 

 Malhador 

 Moita Bonita 

 Muribeca 

 Nossa Senhora Das 
Dores 

 Itabaiana 

 Lagarto 

 Poço Verde 

 Riachão Do Dantas 

 São Domingos 

 São Miguel Do Aleixo 

 Simão Dias 

 Tobias Barreto 

 


