ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
CNPJ: 11.358.165/0001-56
EDITAL DE LICITAÇÃO – SERVIÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
TIPO
MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPUTA
ABERTA
O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 11.358.165/0001–56, doravante denominado
simplesmente ORC e que neste ato é também o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de
procedimentos do presente registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, torna
público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial, assessorado
por sua Equipe de Apoio, sediado no endereço acima, às 08h30mim do dia 31 de MARÇO de 2021, por meio do
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na MODALIDADE PREGÃO Nº 007/2021-PMC, NA
FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento MAIOR DESCONTO; tudo de acordo com este instrumento
e em observância a Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21
de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024/2019, de 20 de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de
Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme
os critérios e procedimentos a seguir definidos, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA
INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA À AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO, PARA
OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MUNICÍPIO.
• Recebimento das propostas terá inicio as às 00h01mim do dia 18 de março de 2021 - horário de Brasília.
• Abertura das propostas será às 08h20mim do dia 31 de março de 2021 - horário de Brasília.
• Início da sessão de disputa de preços será às 08h30mim do dia 31 de março de 2021 - horário de Brasília.
• Data limite para pedido de esclarecimento será às 23h59mim do dia 26 de março de 2021 - horário de Brasília.
• Data limite para pedido de impugnação será às 23h59mim do dia 26 de março de 2021 - horário de Brasília.
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br
1. DO OBJETO.
1.1. Constitui objeto desta licitação a Contratação de serviços para implantação e operação de um sistema
informatizado, via internet, integrado de gestão de frota de veículos, com vista à aquisição de combustíveis,
lubrificantes e filtros, através da tecnologia de cartão, para os veículos automotores da frota do município.
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço da taxa de administração, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.3. Na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas no Art. 47, da Lei Complementar nº 123/2006,
visto que, o presente objeto não fundamenta-se nas hipóteses previstas no art. Art. 48, estando presentes, isolada ou
simultaneamente, as situações previstas no Art. 49, todos do referido diploma legal.
2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
3.

DO CREDENCIAMENTO.
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3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que
permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA
ELETRÔNICA.
3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Publicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br;
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Esta licitação está aberta a todas as empresas que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes ao
fornecimento do objeto do presente certame e atendam as condições exigidas para habilitação neste Edital e seus
anexos e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
4.2. O licitante cujo objeto social, expresso no ato constitutivo, estatuto, contrato social ou no certificado do
registro cadastral, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto licitado.
4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:
4.3.1.Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
Justifica-se a impossibilidade de participação de consórcio na presente licitação, haja vista o objeto não
envolver questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam
condições de suprir os requisitos de habilitação do edital, conforme entendimento do TCU, registrado no
Acórdão nº 22/2003, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de 05.02.2003;
4.3.2 Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com a Administração nos termos do
inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
4.3.3 Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02;
4.3.4 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo, enquanto perdurarem os efeitos da declaração
(art. 87, IV, da Lei federal nº 8.666/93);
4.3.5 Estejam proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, §8º, V, da Lei nº 9.605/98
(Lei de Proteção ao Meio Ambiente);
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4.3.6 Estejam proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa);
4.3.7 Estejam em processo de falência, ou de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação;
4.3.8 Tenham objeto social incompatível com o licitado;
4.3.9 Pessoas físicas ou jurídicas enquadradas no disposto do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
4.4 COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU
“NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação
do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.4.1.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.
4.4.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
4.4.5 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
4.4.6 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2,
de 16 de setembro de 2009.
4.4.7 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em
lei e neste Edital.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1 Os licitantes encaminharão, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de preço com a descrição do objeto ofertado, até a data e
o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.
5.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
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5.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação da Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1 Valor unitário e total para os itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
6.1.2 Composição de Custo dos valores apresentados.
6.1.3 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referencia: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou
serviços.
6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua
apresentação.
6.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas, quando participarem de licitações públicas;
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data e horário
indicado neste Edital.
7.2 A Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referencia.
7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase
de lances.
7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeiro e os licitantes.
7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.
7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de desconto inferior ao valor anteriormente ofertado ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01% (ZERO VÍRGULA
ZERO UM POR CENTO).
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7.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) SEGUNDOS e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (TRÊS) SEGUNDOS, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.10 Será adotado para o envio de lances no PREGÃO ELETRÔNICO O MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a Pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
7.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados
pela Pregoeiro.
7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.
7.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18 No caso de desconexão com a Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeiro aos participantes do
certame, publicada no Portal de Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pela Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.21 Esta licitação é exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, no caso de
equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em
empate prevalecerá o lance ofertado primeiro.
7.22 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.
7.23 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, §
2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
7.23.1 Produzidos no país;
7.23.2 Produzidos por empresas brasileiras;
7.23.3 Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.23.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
7.24 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
7.25 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.25.2.A Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo máximo de 02 (DUAS), envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.26 Após a negociação do preço, a Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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8.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.2.1.Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mínimo, 02 (DUAS) HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;
8.5 A Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de não aceitação da proposta.
8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeiro.
8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.7 Havendo necessidade, a Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua
continuidade.
8.8 A Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o
lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições
diversas das previstas neste Edital.
8.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado
o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO.
9.1.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de HABILITAÇÃO:
9.2.PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
9.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir. Registro comercial, no caso de empresa individual. Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual, em se tratando de MEI. Os referidos documentos deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
9.2.4.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, bem
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como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional habilitado e
devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios. Tratando–se de empresa constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o
fechamento do seu primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o Balaço de Abertura assinado
por profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente. Não se aplica ao
microempreendedor individual.
Ficam as empresas MEI – Microempreendedor Individual dispensadas de apresentar, no que tange ao balanço
patrimonial e demonstrações contábeis.
9.2.5.Certidão de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Quanto a Dívida Ativa e Certidão de Quitação
de Tributos ou Certidão Conjunta) do domicílio ou sede do licitante, fornecida pela Secretaria da Receita
Federal SRFB, na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
9.2.6.Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei
9.2.7.Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS), através do Certificado
de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei.
9.2.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
9.2.9.Declaração atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa do
ORC ou de qualquer entidade a ele vinculada, conforme modelo – Anexo II.
9.2.10.Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante em processo judicial eletrônico e físico, com data não superior a
60 (sessenta) dias contados da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do
documento.
As empresas que sejam do Estado de Pernambuco além de apresentar a certidão negativa de processos cíveis
física, devem emitir a CERTIDÃO NEGATIVA DE PROCESSOS CÍVEIS(PJE) 1º GRAU DE PESSOA
JURÍDICA PARA FINS DE LICITAÇÃO site: (<https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>);
Observação: De acordo com a Instrução Normativa nº 1.124 de 06 de novembro de 2015, do Exmº. Sr.
Presidente do TJPE, publicado no DOJ de 09/11/2015, a partir do dia 15/02/2016 passa a ser obrigatório o PJe
(Processo Judicial Eletrônico) nas Varas Cíveis.
9.2.11.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no máximo 30
(trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br.
9.2.12.Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante
fornecido satisfatoriamente, no mínimo 10% (dez por cento) do total dos produtos arrematados compatíveis e
pertinentes com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e
telefone, ou qualquer outra forma de que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer–se para
manter contato com a empresa declarante.
9.3.A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante qualificado
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais
exigências deste Edital:
9.3.1.A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.4.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
9.4.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão
apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os
documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo que esta apresente alguma
restrição;
9.4.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor,
prorrogável por igual período, a critério do ORC, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
9.4.3.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação;
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9.4.4.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.5.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,
via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação:
9.5.1.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante apresentação dos
documentos originais "não digitais", quando houver alguma dúvida em relação à integridade do documento digital.
9.6.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos:
9.6.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
9.7.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar qualquer dos documentos
exigidos ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.8.No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.9.Os documentos necessários à habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por índice correspondente, apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial.
Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade.
Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o
licitante:
9.9.1.Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada no endereço eletrônico nele
indicado;
9.9.2.Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentação cadastral de fornecedor, constante dos
arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.
9.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário para a
sua continuidade.
9.11.Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.
10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a
contar da solicitação da Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1.Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do
contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global
em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
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10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
11 DOS RECURSOS.
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista, será concedido o prazo de 30
(trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento a Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse
direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
14.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.
15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.
15.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1.Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo
de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou
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aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do adjudicatário e aceita pela Administração.
15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:
15.3.1.Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.4 O contrato de fornecimento terá o prazo de vigência até 31/12/2021, podendo o seu prazo ser prorrogado,
desde que em conformidade com a Lei Federal nº8.666/1993.
15.5 Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.5.1.Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo
de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
15.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata
de registro de preços.
15.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.
16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.
16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.
17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.
17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.
18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
19 DO PAGAMENTO.
19.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.·.
20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;
20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
20.1.3. Apresentar documentação falsa;
20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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20.1.6. Não mantiver a proposta;
20.1.7. Cometer fraude fiscal;
20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
20.2. O atraso injustificado ou retardamento no fornecimento objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento),
conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.
20.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de CUSTÓDIA/PE, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as
multas previstas.
20.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes
sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:
a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de CUSTÓDIA/PE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de
CUSTÓDIA/PE, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art.
Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.
20.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado
para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.
21.2 A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.
21.3 Caberá a Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
21.5 . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeiro, até 03
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br.
21.6 A Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.
21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração.
21.9 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão
cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.
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21.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pela proponente.
21.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração
pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).
22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
22.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2 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
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela
Pregoeiro.
22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília –
DF.
22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação.
22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
22.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.
22.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA/PE, poderá revogar este Pregão por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade,
de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento
viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.
24.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
22.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer
ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam
ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
22.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.
22.15 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II - DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE O LICITANTE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO
SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA DO ORC OU DE QUALQUER ENTIDADE A ELE
VINCULADA;
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA
ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO;
CUSTÓDIA/PE, 16 de março de 2021.

_____________________________________
GEORGE FERNANDES LUCENA
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Prefeitura Municipal de Custódia
1. DO OBJETO:
Constitui o objeto do presente Termo de Referência a Contratação de serviços para implantação e operação de um
sistema informatizado, via internet, integrado de gestão de frota de veículos, com vista à aquisição de combustíveis,
lubrificantes e filtros, através da tecnologia de cartão, para os veículos automotores da frota do município, com rede
de estabelecimentos credenciados, conforme especificações constantes abaixo:
LOTE 1 – TICKET COMBUSTÍVEL E CARTÃO COMBUSTÍVEL
FME

QTD EST.
ANUAL EM
LITRO.

VALOR
UNITARI
O ANP*

V. TOTAL

1.625,86

83.727,47

5,197

R$ 435.131,66

3.688,18

183.551,54

538.599,85

4,152

R$
2.236.266,58

3.000,00

30.000,00

Nº

DESCRIÇÃO

UNID

PMC

FMS

FMAS

1

GASOLINA

LITR
O

19.711,65

50.688,56 11.701,40

2

DIESIL / DIESEL
s10

LITR
O

308.685,12

42.675,01

3

OLEO / FILTROS
/
LUBRIFICANTES

REAI
S

30.000,00

10.000,00

-

R$ 73.000,00

Total Estimado de Consumo

R$ 2.744.398,24

Taxa Administrativa Estimada (1%)

R$ 27.443,98

Valor Global da Proposta (Total Estimado + Taxa)

R$ 2.771.842,22

1.1 – DETALHAMENTO DO OBJETO
a) Sistema informatizado via internet de gerenciamento integrado, que possibilite:
a.1) Cadastramento de veículos, com identificação de marca/modelo, ano de fabricação, chassi, placa, tipo de
combustível, capacidade do tanque, autonomia de rodagem km/litro e outros do interesse do Poder Executivo
Municipal de Custódia/PE;
a.2) Limitação mensal de crédito disponível para cada veículo;
a.3) Controle de abastecimento do veículo com: data, hora, tipo de combustível, quantidade de litros, valor
total, local do abastecimento, hodômetro, estabelecimento e nome e matrícula do motorista;
a.4) Escolha dos combustíveis que cada veículo pode utilizar, incluindo a permissão ou não para a utilização
de combustível aditivado;
a.5) Cadastro de restrições para número de horas entre transações, consumo (km/l – mínimo e máximo) e
quilometragem menor que a anterior;
a.6) Envio de e-mail com alerta de transações fora do padrão;
a.7) Liberação de transações bloqueadas via web em tempo real;
a.8) Emissão de relatórios operacionais, gerenciais e financeiros, em planilhas editáveis (.xls, .ods, etc.), de
controle das despesas dos veículos da frota, individuais e globais, com possibilidade de filtragem por:
veículo, lotação, tipo ou utilização do veículo, tipo de combustível, lubrificante ou serviço, estabelecimento
ou usuário.
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b) Equipamentos eletrônicos de leitura e gravação de dados para cartão individual nos estabelecimentos
conveniados com a empresa vencedora;
c) Cartões individuais para gerenciamento da frota, sendo um para cada veículo, e um para abastecimento de
equipamentos do Poder Executivo Municipal de Custódia/PE que dependem de combustível para funcionamento,
protegidos por uso de senhas individuais, impossibilitando que qualquer transação seja autorizada sem a correta
identificação do condutor;
d) No mínimo 05 (cinco) cartões suplementares a serem fornecidos ao Gestor da Frota Municipal para eventual
necessidade (cartão coringa);
e) Os licitantes deverão comprovar rede de postos de abastecimento com no mínimo: de 02 (dois) postos
credenciados no Município de Custódia/PE (num raio de até 10 km da sede da Prefeitura Municipal de
Custódia/PE); 03 (três) postos credenciados no Município do Recife/PE (nas proximidades do bairro da Ilha do
Leite, Caxangá e Cidade Universitária); 01 (um) posto credenciado no Município de Caruaru/PE (nas
proximidades do Hospital Regional do Agreste); e, 01 (um) posto credenciado no Município de Vitória de Santo
Antão (nas proximidades do Hospital João Murilo Guerra), considerando o fluxo de demandas que envolvem os
serviços de saúde nestas localidades, mediante remoção de pacientes entre outros. Os postos credenciados deverão
estar equipados para aceitar transações com os cartões dos usuários do sistema;
f) A empresa vencedora da Licitação (futura contratada) deverá providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta dias),
contados da assinatura do contrato, caso não estejam ainda credenciados, rede de estabelecimentos fornecedores de
combustíveis devidamente equipados para aceitar as transações do sistema informatizado, na forma prevista na
alínea que antecede a presente.
g) Os serviços a serem contratados envolvem a frota de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo do Município de Custódia/PE, bem como, dos Fundos Municipais de Saúde, Assistência Social e
educação;
Órgãos e/ou entidades participantes do presente certame e que integrarão a respectiva Ata de Registro de Preços dele
decorrente:
-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA - CNPJ nº 11.358.165/0001-56;
-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CNPJ nº 12.135.199/0001-44;
-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ nº 30.971.925/0001-40;
-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 10.298.546/0001-24.

h) O fornecimento de combustível para os veículos cadastrados no sistema de gerenciamento eletrônico ocorrerá
em rede de estabelecimentos credenciados 24 horas, 07 (sete) dias da semana;
i) O prazo para atendimento, solução de problemas e assistência técnica relativo ao software fornecido deverá ser
inferior a 24 (vinte e quatro) horas.
2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação objeto do presente Termo de Referência baseia-se em modernos princípios da administração,
pautando a aplicação de seus recursos na busca de obter o melhor resultado com o menor dispêndio e buscando,
também, a pratica dos princípios da eficiência e efetividade, tem-se que a contratação de pessoa jurídica para a
prestação de tais serviços representa certamente uma grande economia, uma vez que, estando melhor aparelhada, a
administração pode obter produtividade, agilidade e qualidade maior do que aquelas que poderiam ser alcançadas
sem a contratação de serviços especializados terceirizados.
A pretensa contratação é de suma importância para o Município de Custódia/PE, haja vista que esta Prefeitura
Municipal e seus respectivos Fundos Municipais possuem uma frota própria de veículos oficiais, e de locação
veículos, e para fins de abastecimento e troca de óleos, filtros e lubrificantes dos referidos veículos, tem em valor
estimado de R$ 2.771.842,22 (Dois milhões setecentos e setenta e um mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte
e dois centavos), este valor estimado foi tomado como base o período do ano 2019 acrescido de 10%(dez por cento)
devido aquisição de novos veículos aumento no consumo do fundo municipal de saúde no ano 2020.
3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
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Os serviços objeto do presente Termo de Referência é considerado de natureza comum, nos termos do
parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 10.520/02, uma vez que, a prestação dos serviços possui padrões de
desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos neste documento, por meio de especificações
usuais do mercado.
Inobstante ao exposto, os serviços em epígrafe, classificam-se, também, pela execução continua,
ininterrupta e indiferenciada ao logo do tempo. No qual o prazo de vigência é condição essencial, pois contrata-se o
serviço por período determinado por não haver um objeto especifico a ser prestado e sim uma sequência de atos
que não se exaure, de maneira que não seja necessária realização de uma nova licitação para atendimento de um
objeto de caráter indivisível, que não pode ser paralisado sob pena de prejuízo a Administração;
Pelo exposto acima os serviços pretendidos caracterizam como de natureza continuada no que tange ao
prolongamento no tempo, pela prática de atos reiterados neste período, e, ainda, considerando a definição presente
no anexo I da IN/MPOG nº 02/08, deverão ser executados por 12 (doze) meses e poderão ter sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
administração, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme Art. 57, inc. II da Lei nº 8666/93.
A referida prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

4.1. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO:
4.1.1.

Fornecimento de combustível (gasolina, etanol, Diesel comum, S-10, Aditivo Arla e GNV).

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – DE ABASTECIMENTO:

5.1. Os serviços serão através de sistema de Autogestão, utilizando-se site operacional de navegação, que propicia
acompanhamento de todas as operações em andamento, referentes à aquisição de combustíveis e lubrificantes;
5.2. O serviço prestado será via sistema informatizado, on-line, com a utilização de cartão magnético através de
rede de postos, para acompanhamento, gestão e controle das transações de abastecimentos em questão, ou sistema
off-line, via telefone e/ou outro meio de registro de transações, não prejudicando as atividades da Prefeitura
Municipal de Custódia/PE em caso de falta de energia, queda de linha de internet, ou demais inoperâncias no
estabelecimento.
5.3. A rede de postos será credenciada pela CONTRATADA, podendo ser ampliada conforme demanda da
CONTRATANTE;
5.4. Os serviços executados deverão individualizar o usuário que realizou o abastecimento (indicando o tipo de
combustível e/ou serviço fornecido), registrando-se a data, local, quantidade do produto adquirido, quilometragem
do veículo, valor unitário e valor total;
5.5. O sistema deverá ter capacidade de informar e restringir discrepâncias em hodômetros, horímetros ou
equivalentes digitados, verificando a consistência entre os eles;
5.6. As transações serão controladas de forma que haja um agrupamento de restrições, impedindo o
estabelecimento vendedor ou prestador de serviço quanto à digitação errônea de transações, com valores muito
altos ou muito baixos por quantidade de produto ou serviços, bem como a quantidade além das capacidades totais
cadastradas nos veículos;
5.7. Tais informações e restrições deverão ser realizadas imediatamente, e em tempo real durante o registro de
pagamento do produto ou serviço;
5.8. Deverá ser disponibilizado um sistema de acesso on-line das informações contidas na base de dados referentes
ao contrato;
5.9. Os dados coletados referentes às compras, serviço e seus devidos faturamentos deverão estar disponíveis por
pelo menos 05 (cinco) anos após o vencimento deste contrato e/ou rescisão;
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5.10. As informações fornecidas deverão ser monitoradas e catalogadas em sistema de acesso web, mediante
identificação dos colabores da CONTRATANTE responsáveis pelo contrato;
5.11. Deve haver a possibilidade do download de todas as informações e relatórios também nos formatos padrões
XLSX (MS Excel), XML, CSV e TXT;
5.12. O sistema deverá possibilitar o bloqueio de abastecimento e serviços em determinados postos da rede a
critério, exclusivo, da CONTRATANTE, por período definido;
5.13. As informações sobre abastecimentos devem ser exibidas nos relatórios do sistema com um atraso máximo
de 10 minutos em situação de operação normal;
5.14. Os relatórios, compreendendo um determinado período de tempo, poderão ser, eventualmente, requeridos
na medida das necessidades da CONTRATANTE, os quais deverão ser expedidos em um prazo de até 48 horas
após o requerimento;
5.15. A inserção de dados no sistema, efetuada nos postos de abastecimento, deverão ser realizadas
simultaneamente à realização do serviço;
5.16.

Quanto ao abastecimento, as seguintes informações deverão ser disponibilizadas:
5.16.1. Identificação do veículo com número da autorização e saldo disponível para abastecimentos futuros;
5.16.2. Identificação do fornecedor (razão social, endereço completo e cidade);
5.16.3. Data e hora em que foi realizado o atendimento;
5.16.4. Leitura dos hodômetros (assim entendido o registro existente no aparelho que mede a quilometragem
percorrida pelo veículo até o momento do abastecimento), consistindo com o registro anterior ao serviço
equivalente. Em caso de inconsistência com as informações do abastecimento anterior, o sistema deverá
informar e restringir o abastecimento, sendo necessária a autorização do gestor da frota da
CONTRATANTE;
5.16.5. Deve ser possibilitado o abastecimento de motores estacionários e utilitários;
5.16.6. Identificação do condutor;
5.16.7. Tipo de combustível (diferenciando, inclusive, quando for aditivado ou especial);
5.16.8. Quantidade (em litros, metros cúbicos, quilogramas, unidades ou medida equivalente do produto ou
serviço);
5.16.9. Valor lançado do serviço ou produto;
5.16.10. Identificação da área/setor da CONTRATANTE em que o veículo está lotado.
5.16.11. A CONTRATADA ficará impedida de usar os dados em seu poder para uso diverso do estabelecido
neste Termo de Referência, no Edital do certame e no Contrato, bem como, repassá-lo a terceiros, por
qualquer meio, sem autorização prévia e expressa de representante legal da CONTRATANTE.

6. DOS RELATÓRIOS OPERACIONAIS DE ABASTECIMENTO – VIA WEB EM TEMPO REAL
DISPONIBILIZADOS NO SISTEMA DE AUTOGESTÃO PARA A CONTRATANTE:

6.1. Relatório unificado que contemple no mínimo: placa do veículo, modelo, tipo de frota, responsável, data/hora,
número do cartão, estabelecimento, cidade, quilometragem no momento do abastecimento, tipo de
combustível/serviço realizado, valor total pago, km rodados entre o abastecimento anterior e o atual, litros
abastecidos, média de consumo (km/litro) por transação, valor pago por litro ou serviço, identificação do condutor,
limite disponibilizado, centro de custo e saldo. O Relatório deverá, ainda, permitir funcionalidade que possibilite a
seleção dos itens;
6.2. Emissão de relatórios, relativos a todo o período de vigência do contrato, sendo flexível a CONTRATANTE,
a seleção do período de consulta no sistema de autogestão;
6.3. Relatório de consumo em R$ (reais) por condutor, contendo no mínimo: data/hora, estabelecimento,
cidade/UF, valor utilizado, placa e número do cartão;
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6.4. Relatório de desempenho por condutor, contendo no mínimo: nome do condutor, quilômetros rodados, horas
trabalhadas, litros e km/litro;
6.5. Relatório de custo do quilômetro rodado por veículo, contemplando no mínimo: placa, tipo de frota, modelo,
quilômetros rodados, custo em R$ (real) por abastecimento e serviços, total de litros, custos por quilômetro e
consumo de quilômetro por litro;
6.6. Relatório com a rede de estabelecimentos credenciados devidamente atualizados;
6.7. Relação de condutores por órgão da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município
Custódia/PE e seus respectivos Fundos Municipais;
6.8. Relação dos gestores, contendo nome, tipo de acesso e e-mail;
6.9. Caso não seja possível a identificação das informações listadas no item 5 e seus subitens, o sistema deverá
bloquear a operação do cartão magnético e informar a CONTRATANTE o fato gerador do problema, mediante
relatório contendo no mínimo: placa, nome do condutor, estabelecimento, data, hora e motivo do bloqueio;
6.10. Deverá disponibilizar relatório com todos os cartões e placas dos veículos que foram bloqueados por
exceder 03 (três) tentativas de uso.
6.11. Relatório com todos os logins que acessaram e realizaram alteração de parâmetros, inclusões e alterações
cadastrais;
6.12. Extrato que apresente o limite do período atribuído para a CONTRATANTE, possibilitando visualizar o
valor utilizado e o saldo, bem como o limite atribuído para o próximo período, acrescido do saldo remanescente do
período anterior;
6.13. Emissão de relatório de cartões bloqueados automaticamente a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia sem
efetuar transações no sistema;
6.14. Relatório de cartões ativos, bloqueados e cancelados. No caso dos bloqueados e cancelados, com os
respectivos motivos;
6.15. Relatório de controle dos cartões contendo no mínimo: placa, número do cartão, data do envio e nome do
setor;
6.16. Relatório com o comparativo de desempenho por modelo, contendo no mínimo: modelo, placa,
combustível, km rodados, horas trabalhadas, litros abastecidos e km/litro;
6.17.

Relatório que apresente o limite em R$ (reais) atribuído ao veículo, o utilizado e o saldo;

6.18.

Relatório de faturamento de acordo com os formatos abaixo:
6.18.1. Analítico, contendo no mínimo: data e horário da transação, placa, serviço realizado, nome do
estabelecimento, km/litro, quantidade, valor unitário, valor total pago, tipo de combustível, responsável por
veículo, identificação do condutor, cidade/UF, hodômetro, número da fatura, CNPJ, razão social e endereço
do estabelecimento, km da transação, tipo de frota e número do cartão; e
6.18.2. Sintético, contendo no mínimo: placa, número do cartão, total de compras, serviço, tipo de
combustível, condutor, identificação do condutor, modelo, tipo de frota, e/ou informações adicionais.

7. DOS RELATÓRIOS ESTRATÉGICOS / GERENCIAIS DE ABASTECIMENTO:

7.1. Deverá possuir relatório gerencial, gerado através de uma base de Inteligência Empresarial, através de uma
metodologia de correção de estatística para quilometragem rodada e litros abastecidos, possibilitando assim a
geração de indicadores de alta precisão para a tomada de decisões. Devendo conter no mínimo:
7.1.1. Composição do gasto total por mês e principais indicadores (R$, litros, km, R$/km, R$/litro, km/litro)
de abastecimento com comparativo mês a mês, por 12 meses;
7.1.2. Gasto em R$ (reais) dos abastecimentos e demais serviços, quantidade de transações, cartões ativos,
cancelados e transações no período;
7.1.3. Idade média da frota por categoria e por veículo;
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7.1.4. Análise segmentada de condutores mediante os indicadores da frota (R$, litros, km, R$/km, R$/litro,
km/litro) e comparativo com a média praticada pelos demais motoristas nas frotas semelhantes ao que ele
utilizou;
7.1.5. Ranking dos condutores e estabelecimentos com transações bloqueadas;
7.1.6. Benchmark (análise comparativa de produtos ou de serviços da concorrência) setorial;
7.1.7. Benchmark interno/contrato do cliente;
7.1.8 Resumo geral do R$/Litro e composição do abastecimento, comparando por estado/cidade e o preço
praticado, informando a economia realizada, e o potencial de redução;
7.1.9. Análise do número de abastecimentos/transações realizadas nos finais de semana, validadas e/ou
bloqueadas por condutor;
7.1.10. Análise das transações bloqueadas com ranking para motoristas e postos de combustíveis;
7.1.11. Custo do quilometro rodado evolutivo geral da frota, segmentado por categoria;
7.1.12. Custo do litro evolutivo segmentado por tipo de combustível.
8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

8.1. Para execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência
8.2. O Poder Executivo Municipal de Custódia/PE, havendo necessidade, poderá solicitar a ampliação de rede de
postos em outras localidades, bem como poderão ser incluídos novos veículos de marcas e modelos diferentes dos
iniciais, no prazo de 10 (dez) dias do recebimento da solicitação.
9. DOS CONTROLES:

9.1. A CONTRATADA deverá emitir e fornecer a CONTRATANTE, por áreas de lotação, ao menos os
seguintes relatórios gerenciais de controle de produtos e serviços:
a) Relatório de cadastro: contendo de forma completa todos os dados cadastrais dos veículos tais como:
nome do setor ao qual está ligado, placa, combustível suportado, fabricante, modelo completo e ano de
fabricação, emitidos por: setor, composição da frota, de usuários, de ficha técnica e por tipo de veículo;
b) Relatório de histórico: com as informações relativas ao consumo de produtos e serviços, devendo ser
programado para captura de dados do veículo; de preços praticados nos pontos; de estabelecimentos versus
número de transações manuais; analítico, quantitativo e financeiro do consumo de combustíveis; de
quilometragem da frota; de consumo de combustíveis;
c) Relatório de desvio: visando à disponibilização das informações técnicas indicadas pelo fabricante dos
veículos, referente ao consumo daquele modelo de veículo com aquelas provenientes das informações do
sistema de gerenciamento que indicam o real consumo realizado. O relatório deverá ser emitido com a
captura de preço dos produtos e serviços, por veículo; de ficha técnica (combustível); de hodômetro por
veículo; e de consumo de combustíveis;
d) Relatórios financeiros: sendo aqueles que se referem à movimentação dos recursos financeiros entre
CONTRATANTE, os pontos habilitados e os usuários do sistema, tanto sobre débitos, quanto sobre créditos
e/ou estornos. O relatório deverá permitir a captura de dados de extrato da conta corrente por setor; de
transferência de crédito entre esferas e usuários; de avaliação de despesas da frota; de saldo real do valor
total de cada área;
e) Relatórios de transações não efetivadas: que se referem a todas as tentativas de abastecimento que, por
algum motivo, não foram realizadas. O relatório deve conter os mesmos dados das transações concretizadas;
e
f) Relatório de rede credenciada: aqueles que citam os estabelecimentos fornecedores dos serviços
previstos no contrato, informando o quantitativo dos produtos fornecidos, bem como informações financeiras
por período.
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10. DOS INSTRUMENTOS PERIFÉRICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS, MOTORES
ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS:
10.1. Cada cartão é de uso exclusivo, não sendo permitida a utilização deste para qualquer outro veículo, motor
estacionário e utilitário, sendo de responsabilidade da CONTRATANTE a utilização e o monitoramento.
10.2. Na hipótese de o crédito tornar-se insuficiente por motivos alheios à gestão (ocorrências operacionais não
programadas), apenas o responsável pela gestão, e devidamente autorizado pela Prefeitura do Município de
Custódia/PE, poderá realizar um crédito adicional, somente para o período necessário.
10.3. Para o abastecimento, lubrificação, produtos e serviços da frota, o sistema deverá imprimir no comprovante
de transação as informações abaixo, independentemente de solicitação prévia do condutor/usuário e sem custo
adicional para o Poder Executivo do Município de Custódia/PE e seus respectivos Fundos Municipais,
indispensáveis à manutenção da segurança e controle do sistema:
a) O saldo remanescente do instrumento periférico do sistema destinado aos veículos, motores estacionários e
utilitários;
b) O hodômetro do veículo no momento do abastecimento;
c) Número do patrimônio;
d) O nome do estabelecimento comercial onde foi efetivada a transação de abastecimento, lubrificação, produto
e serviço realizado;
e) A data e hora da transação, quantidade de combustível, lubrificantes, produtos e serviços utilizados;
f) Descrição do combustível, lubrificantes, produtos e serviços utilizados;
g) Valor total da operação e código de identificação do condutor/usuário credenciado.
11. DO USO DOS CARTÕES:

11.1. Para utilização dos cartões, deverá o condutor/usuário apresentá-los ao estabelecimento credenciado, onde,
por meio do equipamento da CONTRATADA, será efetuada a identificação do condutor/usuário, placa do veículo,
consistência de valor, hodômetro, capacidade do tanque, lubrificantes, produtos e serviços autorizados quando do
credenciamento da frota própria ou cedida da CONTRATANTE.
11.2. O valor da compra, quantidade e lubrificantes, componentes, produtos e/ou serviços deverão ser
discriminados no cupom fiscal na forma definida pela Prefeitura Municipal de Custódia/PE e a CONTRATADA.
11.3. Em caso de danos involuntários ao cartão ou ao equipamento da CONTRATADA instalado em sua rede de
estabelecimentos credenciados, ou em situações de força maior (falta de energia elétrica, etc.), obriga-se a
CONTRATADA a disponibilizar procedimento de compra contingencial, através de serviço de atendimento ao
cliente disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, para a obtenção por telefone, por parte do
estabelecimento credenciado, do número da autorização de compra/serviço a ser transcrito para um formulário
específico da CONTRATADA, que garanta a manutenção das informações necessárias ao controle e gestão da
frota do Poder Executivo Municipal de Custódia/PE, visando não prejudicar a continuidade das atividades
operacionais de sua frota.
12. DOS PREÇOS, DESCONTOS, TAXAS E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO:

12.1. Os preços dos combustíveis a serem praticados no Contrato deverão obedecer, quando existente, a média
apurada na ANP – Agência Nacional de Petróleo, alusiva a época e localidade de aquisição;
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12.1.1. Os preços cobrados na rede credenciada para pagamento através do sistema informatizado, deverá
ter como limite o preço à vista, ou aquele preço que por ocasião de campanhas promocionais de vendas e serviços,
estejam sendo praticados pela rede credenciada;
12.1.2. A taxa de administração não poderá ser superior a 1% (um por cento), a taxa poderá ser negativa
onde será revertido em desconto ao município.
12.2. O valor estimado do Contrato a ser firmado é de R$ 2.771.842,22 (Dois milhões setecentos e setenta e um mil
oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos).
12.3. Para apresentação da proposta a CONTRATADA deverá levar em consideração o percentual de Taxa de
Administração a ser cobrado o valor estimado da contratação, com até 02 (duas) casas decimais, referente à
prestação de serviços para gestão da frota de veículos do Poder Executivo Municipal de Custódia/PE. Em caso de
divergência entre o valor da taxa em percentual e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.
13. DO PAGAMENTO:
13.1. A aceitação dos serviços será efetuada pelo Gestor do Contrato, mediante atesto nas notas fiscais/faturas, que
serão encaminhadas para pagamento.
13.2. As Notas Fiscais Eletrônicas/Faturas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias, em até 05 (dias) após o
encerramento do mês, obedecendo ao que segue:
a) A nota fiscal emitida pela empresa CONTRATADA deverá apresentar, em separado, o valor do
serviço/fornecimento realizado e o valor da Taxa Administrativa correspondente;
13.3. O pagamento pela prestação do serviço será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias após a apresentação
da Nota Fiscal de Serviços e recebimento definitivo do objeto. O crédito se dará através de Ordem Bancária com
depósito em conta corrente da licitante.
13.4. A nota fiscal de serviços deve vir acompanhada do relatório mensal subscrito pelo técnico responsável,
contendo a descrição das rotinas de manutenção, as indicações de datas e intervenções preventivas realizadas e de
todas as ocorrências de manutenção corretiva.
13.5. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.
13.6. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência de
fato superveniente imprevisível ou de consequências incalculáveis (nos termos do inciso II, alínea “d” da lei nº
8.666/93) que implique a inviabilidade de sua execução.
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

14.1.

Dar conhecimento dos termos deste Termo de Referência aos condutores/usuários dos referidos

instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos, motores estacionários e utilitários, e orientá-los à
correta utilização, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada;
14.2.

Estabelecer, para cada veículo, motor estacionário e utilitário que credenciar, um limite de valor, o qual não

poderá ser ultrapassado sem autorização expressa da PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE
CUSTÓDIA/PE;
14.3.

Fornecer à CONTRATADA o cadastro completo dos veículos e condutores/usuários autorizados contendo

todos os dados necessários ao seu registro, quais sejam:
a) Tipo da frota (própria ou locada);
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b) Placa;
c) Marca;
d) Tipo;
e) Combustível (gasolina, diesel, álcool, gás natural);
f) Lotação – Órgão /código do centro de custos;
g) Capacidade do tanque;
h) Hodômetro; e
i) Nome, matrícula e lotação dos condutores autorizados.
j) saldo disponível
14.4.

Promover o cadastramento dos servidores que terão acesso ao sistema, em dois níveis; o de administrador

(com poderes de alteração de limites de crédito) e de usuário (apenas com acesso a relatórios), responsabilizando-se
pela inclusão e cancelamento de senha;
14.5.

Informar imediatamente à CONTRATADA, os casos de furto, roubo, extravio ou dano ao cartão

destinados ao condutor/usuário ou veículo, motor estacionário e utilitário, requerendo à CONTRATADA a
emissão de um novo;
14.6.

Providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos veículos, motores estacionários e

utilitários retirados da frota credenciada;
14.7.

Devolver à CONTRATADA, devidamente firmado, o protocolo de entrega dos cartões, sob pena de

responder por quaisquer reclamações e ou ações oriundas da utilização indevida dos mesmos;
14.8.

Designar um servidor para acompanhar a execução e outro para fiscalizar a prestação dos serviços objeto

do Contrato;
14.9.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o Contrato;

14.10. Remanejar e/ou incrementar créditos em cada cartão do sistema destinado aos veículos, motores
estacionários e utilitários;
14.11. Aprovar os orçamentos encaminhados pela CONTRATADA;
14.12. Conferir, receber e atestar as notas fiscais/faturas de cobrança emitidas pela CONTRATADA;
14.13. Solicitar a substituição de estabelecimentos de atendimentos credenciados cadastrados que forem
considerados incompatíveis;
14.14. Permitir acesso da CONTRATADA nas dependências do CONTRATANTE para inspeção, instalação,
treinamento e manutenção do sistema.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

15.1. Tanto na fase de implantação quanto na de operação, dar treinamento aos condutores/usuários dos
instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos, motores estacionários e utilitários, e orientá-los sobre a
correta utilização, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada;
15.2. Garantir a disponibilidade de rede credenciada conforme previsto nos subitens 1.1 e 1.2 deste TR;
15.2. Possibilitar a identificação do condutor/usuário pela compra na rede de estabelecimentos comercias
credenciados pela CONTRATADA, através de cartão magnético individual ou qualquer outro que possibilite tal
identificação;
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15.3. Disponibilizar, sempre que solicitada pela PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE
CUSTÓDIA/PE do CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos a rede de estabelecimentos credenciados;
15.3.1. A Prefeitura Municipal de Custódia/PE não responde solidária ou subsidiariamente por nenhum
pagamento aos estabelecimentos comerciais credenciados, que são de total responsabilidade da
CONTRATADA;
15.4. Manter nos postos credenciados, em local visível, a identificação de sua adesão ao sistema, objeto do
contrato;
15.5. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO
MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE do CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados
especificamente sobre a responsabilidade da CONTRATADA;
15.6. Manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para aprovação, sempre que
necessário for, junto à PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE do
CONTRATANTE;
15.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultante
da execução do contrato;
15.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25%
(vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto no parágrafo 1º, do Art. 65, da Lei nº
8.666/93;
15.9. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou
preposto, para tratar com a PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE do
CONTRATANTE;
15.10. Enviar ao responsável pelo gerenciamento dos serviços do CONTRATANTE, por meio de sistema
informatizado, orçamentos dos serviços necessários a serem aplicados nos veículos, motores estacionários e
utilitários, com as descrições de peças, lubrificantes, componentes, produtos e serviços com os tempos de execução
em horas centesimais e preços líquidos para aprovação do CONTRATANTE, mediante apresentação de tabela de
valores das concessionárias, para fins de compensação;
15.11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO
MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE do CONTRANTE;
15.12. Responder civil, administrativa e penalmente por qualquer descumprimento das disposições legais, inclusive
por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram durante a realização dos serviços, objeto do
Contrato;
15.13. Fornecer, gratuitamente, os cartões dos veículos, bem como os cartões magnéticos individuais ou os meios
de identificação dos usuários, inclusive as possíveis segundas-vias solicitadas;
15.14. Desenvolver, a seu custo, sistema informatizado de gerenciamento do serviço, compatível com o ambiente
seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de atendimento com a Prefeitura de Custódia/PE e seus órgãos da
Administração Direta e Indireta;
15.15. Instalar e manter os equipamentos e softwares do sistema;
15.16. Os preços das peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva não poderão ultrapassar o valor
cobrado pelas oficinas autorizadas pelas fabricantes dos veículos;
15.17. Ceder sem ônus ao CONTRATANTE os equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados
necessários ao gerenciamento do sistema (quando pertinente);
15.18. Reembolsar todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada, inexistindo qualquer relação
financeira entre estes prestadores (postos de abastecimento) e o CONTRATANTE;
15.19. Garantir que os preços cobrados na rede credenciada para pagamento através do sistema informatizado,
tenham como limite o preço à vista, ou aquele preço que por ocasião de campanhas promocionais de vendas e
serviços, estejam sendo praticados pela rede credenciada;
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15.20. Fornecer a manutenção dos softwares e hardwares e realizar treinamento operacional dos gestores e usuários
do sistema informatizado e integrado para gestão de frota de veículos do CONTRATANTE, sem qualquer ônus
para o mesmo;
15.21. A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica/Fatura, declaração, a partir
do segundo mês de vigência do contrato, de que efetuou o pagamento às suas empresas credenciadas dos serviços e
produtos consumidos pelo CONTRATANTE no mês anterior e, assim, sucessivamente;
15.22. Manter todas as condições estabelecidas neste instrumento, caso ocorra, durante a vigência do contrato,
alteração na quantidade de veículos por aquisição, alienação e/ou diversificação da frota;
15.23. Disponibilizar suporte técnico através de e-mail, telefone ou acesso remoto;
15.24. Guardar sigilo sobre as informações do CONTRATANTE constante do seu banco de dados, devendo
mantê-las arquivadas e disponíveis após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos;
15.25. Obrigar-se a prestar o devido treinamento à rede de estabelecimentos credenciados em relação aos
procedimentos para melhor conservação e preservação dos veículos, bem como minimizar a incidência de defeitos;
15.26. Providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, caso não estejam
ainda credenciados, rede de estabelecimentos de postos de combustíveis, devidamente equipados para aceitar as
transações do sistema informatizado.
16. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

16.1. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada, em todos os seus
termos, por gestor e fiscal ambos a serem indicados pela PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO MUNICÍPIO
DE CUSTÓDIA/PE.
16.2. Os representantes da CONTRATANTE deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato;
16.3. – A fiscalização e a gestão do CONTRATO ficarão a cargo de servidores distintos designados pelo órgão
CONTRATANTE que deverão acompanhar fiscalizar e verificar a conformidade da execução dos serviços;
16.3.1 - Fica estabelecido que a fiscalização dos serviços e qualidade técnica, bem como, pelas perfeitas
condições de execução e fornecimento, será realizada pelo Senhor ALDIR MARINHO DE MELO,
diretor departamento administrativo; podendo ser alterado conforme oficio enviado a empresa para a
devida modificação.
16.3.2. – A gestão dos CONTRATOS a ser firmados ficará sob a responsabilidade dos ocupantes dos
cargos em comissão gestores dos fundos municipais e do prefeito.
16.4. As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do gestor, do fiscal e do preposto da
CONTRATADA deverão ser levadas, por escrito, ao conhecimento da PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO
MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE do CONTRATANTE, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes e
necessárias a cada caso;
16.5. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997;
16.6. A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referência;
16.7.

A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle;

16.8. O fiscal e o gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova
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a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
16.9. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com
o documento da CONTRATADA que contenha a relação dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo
de Referência;
16.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993;
16.11. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
a) Acompanhar os serviços previstos no objeto deste Termo de Referência; e
b) Elaborar planilhas de controle e histórico de toda a execução do contrato.
16.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.
17. DA VIGÊNCIA E EFICÂCIA DO CONTRATO:

17.1. O Contrato terá vigência por 12 (doze meses), a partir da data da sua assinatura e eficácia com a sua
publicação no Diário Oficial do Município, podendo, no interesse da CONTRATANTE, ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos, mediante termo aditivo, limitada a sua duração a sessenta meses, de acordo com o disposto
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal; e
f) Não mantiver a proposta.
18.2. A CONTRATADA se cometer qualquer uma das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o
CONTRATANTE;
b) Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de inexecução total do
Contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da
comunicação oficial; e
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.
18.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até (02) dois anos;
18.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si;
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18.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Custódia/PE com o consequente descredenciamento
no Registro Cadastral do Município pelo prazo de até cinco anos;
18.6. 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 a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos
prejuízos causados.
18.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
18.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao CONTRATANTE, observado o princípio da
proporcionalidade.
18.9. Especificamente para efeito de aplicação de multas são atribuídos graus às infrações, conforme as tabelas 01
e 02 abaixo:
Tabela 01
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

01

0,2 % por dia sobre o valor mensal do contrato

02

0,4 % por dia sobre o valor mensal do contrato

03

0,8 % por dia sobre o valor mensal do contrato

04

1,6 % por dia sobre o valor mensal do contrato

05

3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato

06

4,0 % por dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 02
INFRAÇÃO
ITEM –DESCRIÇÃO

GRAU

1- 01- Permitir situação que crie possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais.

06

02- Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou saco fortuito, os
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento.

05

03- Manter credenciada sem a qualificação exigida para executar os serviços
contratados.

03

04- Não apresentar relatório contendo histórico da execução dos serviços.

04

05-Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização por serviço.

02

PARA OS ITENS SEGUINTES, DEIXAR DE:
06- Zelar pelos bens pertencentes à Prefeitura Municipal de Custódia/PE

03

07- Apresentar quitação dos débitos junto às suas credenciadas.

04

08- Cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência.

02

09- Substituir credenciada que não atenda a padrões mínimos de padrões de
qualidade.

01

10- Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos, nas quantidades

02
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previstas no edital e termo de referência.
11- Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos nesta
tabela de multas, por item e por ocorrência.

01

12- Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por
item e por ocorrência.

02

19. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
19.1. O julgamento obedecerá ao critério de MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, resultante da proposta
para o item em disputa e ficará sujeito à condição resolutiva expressa, consistente no encaminhamento, pela
licitante declarada vencedora, no prazo estabelecido no instrumento convocatório, dos documentos e declarações
exigidos para habilitação, no original ou em cópia autenticada.
20. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
20.1. A CONTRATADA deverá apresentar, atestado (os) de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, nos termos do artigo 30 da Lei nº 8.666/93, conforme segue:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação;
(...)
20.1.1. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) conter, no mínimo, as seguintes informações:
identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado; identificação da licitante; descrição
clara dos serviços prestados e seus quantitativos. O(s) atestado(s) também deverá(ão) contemplar todos os
elementos necessários à comprovação de que os serviços nele(s) constantes são similares/compatíveis com os
exigidos neste Termo de Referência.
20.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar (em), no mínimo, 10% (dez
por cento) das quantidades estimadas na licitação para o item.
a. Para efeito do item 21.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados
apresentados.
20.1.3. Tal exigência acima justifica-se pela necessidade de garantir ao CONTRATANTE a aptidão e experiência
do futuro fornecedor em prestar os serviços de forma satisfatória, conforme previsão legal no artigo 30, inciso II, da
Lei nº 8.666/93.
21. DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, independentemente de declaração do proponente.
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22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.1 Os recursos para fazer face ao custeio do objeto deste instrumento convocatório serão originários de dotação
orçamentária própria, conforme solicitação da secretaria demandante.
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTODIA:
SECRETARIA:

OBJETO:

VALOR ANUAL:

TAXA ADMINISTRATIVA:

PREFEITURA

COMBUSTÍVEL / óleo,
filtros e lubrificantes.

R$ 1.414.102,06

1%

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11000.11.001.4.122.4001.2.13; 17000.17001.15.122.1501.2.89;
18000.18001.20.122.2001.2.657 –
Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

2- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTODIA:
SECRETARIA:

OBJETO:

VALOR ANUAL:

TAXA ADMINISTRATIVA:

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

COMBUSTÍVEL / óleo,
filtros e lubrificantes.

R$ 450.615,09

1%

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35000.35001.10.302.1002.2.503; 35000.35001.10.301.1001.2.507;
35000.35001.10.122.1005.2.5018 Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA:

OBJETO:

VALOR ANUAL:

TAXA ADMINISTRATIVA:

FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

COMBUSTÍVEL / óleo,
filtros e lubrificantes.

R$ 800.555,59

1%

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8000.8001.12.361.1201.2.648 –
Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

3- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA:

OBJETO:

VALOR ANUAL:

TAXA ADMINISTRATIVA:

FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

COMBUSTÍVEL / óleo,
filtros e lubrificantes

R$ 79.125,50

1%

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 46000.46001.8.122.8001.1.133; 46000.46.001.8.122.8001.2.601;
46000.46001.8.122.8004.2.627; 46000.46002.8.243.8001.2.83.8006.2.86 Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

Custódia/PE, 12 de março de 2021.

_________________________________________________________________
Sálvio Francisco de Amorim
Secretario de Administração.

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
CNPJ: 11.358.165/0001-56

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTÓDIA - PE.
PROPONENTE
CNPJ
1.0 - DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgão realizador do
certame ou de qualquer entidade a ele vinculada.
O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor
efetivo ou comissionado ou empregado deste Fundo Municipal de Saúde de Custódia, como também em nenhum
outro órgão ou entidade a ele vinculado, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou
societárias.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTÓDIA - PE.
PROPONENTE
CNPJ
1.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data, conforme exigência
contida no Art. 32, §2º, da Lei 8.666/93, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente
licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar
ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da
administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
2.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possuir em seu quadro de pessoal, em
acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a partir de quatorze anos, na condição
de aprendiz na forma da legislação vigente.
Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO IV - PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
PROPOSTA
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA - PE.
OBJETO: Contratação de serviços para implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, integrado de gestão
de frota de veículos, com vista à aquisição de combustíveis, lubrificantes e filtros, através da tecnologia de cartão, para os
veículos automotores da frota do município.
PROPONENTE:
CNPJ:
Prezados Senhores,
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
LOTE 1 – TICKET COMBUSTÍVEL E CARTÃO COMBUSTÍVEL
FMS

1.625,86

QTD EST.
ANUAL
EM
83.727,47
LITRO.

VALOR
UNIT.
ANP*
5,197

3.688,18

183.551,54

538.599,85

4,152

3.000,00

30.000,00

Nº

DESCRIÇÃO

UNID

PMC

FMAS

1

GASOLINA

LT

19.711,65

50.688,56 11.701,40

2

DIESIL / DIESEL
s10

LT

308.685,12

42.675,01

3

OLEO / FILTROS
REAIS
/
LUBRIFICANTES

30.000,00

10.000,00

FME

R$ 435.131,66
R$
2.236.266,58

R$ 73.000,00

Total Estimado de Consumo

R$ 2.744.398,24

Taxa Administrativa Estimada (________%)

R$ _____________

Valor Global da Proposta (Total Estimado + Taxa)

R$ _____________

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$
PRAZO DE EXECUÇÃO:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
VALIDADE DESTA PROPOSTA:
Dados bancários do proponente para fins de pagamento:
Banco:

-

V. TOTAL

Conta:

Local e Data.
NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.
OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ..../2021
Aos .. dias do mês de .. de ..., na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Custódia,
Estado de Pernambuco, localizada na Trav. Heleno Aleixo - Centro - Custodia - PE, nos termos da Lei Federal nº
10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº
10.024/2019, de 20 de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta
apresentada no Pregão Eletrônico nº 00007/2021 que objetiva o registro de preços para: Contratação de serviços
para implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, integrado de gestão de frota de veículos,
com vista à aquisição de combustíveis, lubrificantes e filtros, através da tecnologia de cartão, para os veículos
automotores da frota do município; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgãos e/ou entidades integrantes da presente Ata de Registro de Preços:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA - CNPJ nº 11.358.165/0001-56;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CNPJ nº 12.135.199/0001-44;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ nº 30.971.925/0001-40;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 10.298.546/0001-24.
LOTE 1 – TICKET COMBUSTÍVEL E CARTÃO COMBUSTÍVEL
FMS

1.625,86

QTD EST.
ANUAL
EM
83.727,47
LITRO.

VALOR
UNIT.
ANP*
5,197

3.688,18

183.551,54

538.599,85

4,152

3.000,00

30.000,00

Nº

DESCRIÇÃO

UNID

PMC

FMAS

1

GASOLINA

LT

19.711,65

50.688,56 11.701,40

2

DIESIL / DIESEL
s10

LT

308.685,12

42.675,01

3

OLEO / FILTROS
REAIS
/
LUBRIFICANTES

30.000,00

10.000,00

FME

-

V. TOTAL
R$ 435.131,66
R$
2.236.266,58

R$ 73.000,00

Total Estimado de Consumo

R$ 2.744.398,24

Taxa Administrativa Estimada (________%)

R$ _____________

Valor Global da Proposta (Total Estimado + Taxa)

R$ _____________

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu
extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Custódia firmar contratações oriundas do
Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica
para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que
caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
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A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da
respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a
precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00007/2021, parte integrante do presente instrumento de compromisso.
A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Custódia, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e
controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
Pelos seguintes órgãos e/ou entidades participantes do presente certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA - CNPJ nº 11.358.165/0001-56;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CNPJ nº 12.135.199/0001-44;
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ nº 30.971.925/0001-40;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 10.298.546/0001-24.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00007/2021 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do
referido certame:
- ....
Item(s):
Valor: R$
- ....
Item(s):
Valor: R$
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Custodia.

...

...

...

...
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº: ..../...- xxx
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA E ........., PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Custódia - Trav. Heleno Aleixo, 132 Centro - Custodia - PE, CNPJ nº 11.358.165/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Emmanuel Fernandes de
Freitas Gois, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Rua Severino Bernardo da Silva, 10 Nossa Senhora de Lourdes - Custodia - PE, CPF nº 047.443.194-08, Carteira de Identidade nº 6.319.608 SDS,
doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., neste
ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CPF nº ........., Carteira de
Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00007/2021, processada nos termos da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei
Federal nº 10.024/2019, de 20 de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006;
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de serviços para implantação e operação de um sistema
informatizado, via internet, integrado de gestão de frota de veículos, com vista à aquisição de combustíveis,
lubrificantes e filtros, através da tecnologia de cartão, para os veículos automotores da frota do município.
O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº
00007/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente
contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).
1 - Os preços dos combustíveis a serem praticados no Contrato deverão obedecer, quando existente, a média
apurada na ANP – Agência Nacional de Petróleo, alusiva a época e localidade de aquisição;
2 - Os preços cobrados na rede credenciada para pagamento através do sistema informatizado, deverá ter como
limite o preço à vista, ou aquele preço que por ocasião de campanhas promocionais de vendas e serviços, estejam
sendo praticados pela rede credenciada;
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste
após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se
por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento
do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos do Município de Custodia de acordo com a secretária demandante
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTODIA:
SECRETARIA:

OBJETO:

VALOR ANUAL:

TAXA ADMINISTRATIVA:

PREFEITURA

COMBUSTÍVEL / óleo,
filtros e lubrificantes.

R$ 1.414.102,06

1%

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11000.11.001.4.122.4001.2.13; 17000.17001.15.122.1501.2.89;
18000.18001.20.122.2001.2.657 –
Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

1- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUSTODIA:
SECRETARIA:

OBJETO:

VALOR ANUAL:

TAXA ADMINISTRATIVA:

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

COMBUSTÍVEL / óleo,
filtros e lubrificantes.

R$ 450.615,09

1%

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 35000.35001.10.302.1002.2.503; 35000.35001.10.301.1001.2.507;
35000.35001.10.122.1005.2.5018 Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA:

OBJETO:

VALOR ANUAL:

TAXA ADMINISTRATIVA:

FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

COMBUSTÍVEL / óleo,
filtros e lubrificantes.

R$ 800.555,59

1%

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8000.8001.12.361.1201.2.648 –
Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

2- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA:

OBJETO:

VALOR ANUAL:

TAXA ADMINISTRATIVA:

FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

COMBUSTÍVEL / óleo,
filtros e lubrificantes

R$ 79.125,50

1%

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 46000.46001.8.122.8001.1.133; 46000.46.001.8.122.8001.2.601;
46000.46001.8.122.8004.2.627; 46000.46002.8.243.8001.2.83.8006.2.86 Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para
ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
1. A aceitação dos serviços será efetuada pelo Gestor do Contrato, mediante atesto nas notas fiscais/faturas, que
serão encaminhadas para pagamento.
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2. As Notas Fiscais Eletrônicas/Faturas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias, em até 05 (dias) após o
encerramento do mês, obedecendo ao que segue:
a) A nota fiscal emitida pela empresa CONTRATADA deverá apresentar, em separado, o valor do
serviço/fornecimento realizado e o valor da Taxa Administrativa correspondente;
3. O pagamento pela prestação do serviço será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias após a apresentação da
Nota Fiscal de Serviços e recebimento definitivo do objeto. O crédito se dará através de Ordem Bancária com
depósito em conta corrente da licitante.
4. A nota fiscal de serviços deve vir acompanhada do relatório mensal subscrito pelo técnico responsável, contendo
a descrição das rotinas de manutenção, as indicações de datas e intervenções preventivas realizadas e de todas as
ocorrências de manutenção corretiva.
5. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.
6. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato
superveniente imprevisível ou de consequências incalculáveis (nos termos do inciso II, alínea “d” da lei nº
8.666/93) que implique a inviabilidade de sua execução.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem
prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão
considerados da emissão da Ordem de Serviço:
O prazo de início dos serviços será imediato após a assinatura do presente instrumento contratual;
b - Conclusão: 12 (doze) meses.
A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo
ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes e observadas as características do
objeto contratado, conforme o disposto no Art. 57, incisos II e IV, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
A - Dar conhecimento dos termos deste Termo de Referência aos condutores/usuários dos referidos instrumentos
periféricos do sistema destinados aos veículos, motores estacionários e utilitários, e orientá-los à correta utilização,
a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada;
B - Estabelecer, para cada veículo, motor estacionário e utilitário que credenciar um limite de valor, o qual não
poderá ser ultrapassado sem autorização expressa da PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE
CUSTÓDIA/PE;
C - Fornecer à CONTRATADA o cadastro completo dos veículos e condutores/usuários autorizados contendo
todos os dados necessários ao seu registro, quais sejam:
C.1. Tipo da frota (própria ou locada);
C.2. Placa;
C.3. Marca;
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C.4. Tipo;
C.5. Combustível (gasolina, diesel, álcool, gás natural);
C.6. Lotação – Órgão /código do centro de custos;
C.7. Capacidade do tanque;
C.8. Hodômetro; e
C.9. Nome, matrícula e lotação dos condutores autorizados.
C.10. Saldo disponível
D - Promover o cadastramento dos servidores que terão acesso ao sistema, em dois níveis; o de administrador (com
poderes de alteração de limites de crédito) e de usuário (apenas com acesso a relatórios), responsabilizando-se pela
inclusão e cancelamento de senha;
E - Informar imediatamente à CONTRATADA, os casos de furto, roubo, extravio ou dano ao cartão destinados ao
condutor/usuário ou veículo, motor estacionário e utilitário, requerendo à CONTRATADA a emissão de um novo;
F - Providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos veículos, motores estacionários e utilitários
retirados da frota credenciada;
G - Devolver à CONTRATADA, devidamente firmado, o protocolo de entrega dos cartões, sob pena de responder
por quaisquer reclamações e ou ações oriundas da utilização indevida dos mesmos;
H - Designar um servidor para acompanhar a execução e outro para fiscalizar a prestação dos serviços objeto do
Contrato;
I - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o Contrato;
J - Remanejar e/ou incrementar créditos em cada cartão do sistema destinado aos veículos, motores estacionários e
utilitários;
L - Aprovar os orçamentos encaminhados pela CONTRATADA;
M - Conferir, receber e atestar as notas fiscais/faturas de cobrança emitidas pela CONTRATADA;
N - Solicitar a substituição de estabelecimentos de atendimentos credenciados cadastrados que forem considerados
incompatíveis;
O - Permitir acesso da CONTRATADA nas dependências do CONTRATANTE para inspeção, instalação,
treinamento e manutenção do sistema.
P - Efetuar o pagamento relativo à execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;
Q - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;
R - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
S - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente,
especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros
para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
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1. Tanto na fase de implantação quanto na de operação, dar treinamento aos condutores/usuários dos instrumentos
periféricos do sistema destinados aos veículos, motores estacionários e utilitários, e orientá-los sobre a correta
utilização, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada;
2. Garantir a disponibilidade de rede credenciada conforme previsto nos subitens 1.1 e 1.2 deste TR;
2.2. Possibilitar a identificação do condutor/usuário pela compra na rede de estabelecimentos comercias
credenciados pela CONTRATADA, através de cartão magnético individual ou qualquer outro que possibilite
tal identificação;
3. Disponibilizar, sempre que solicitada pela PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE
CUSTÓDIA/PE do CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos a rede de estabelecimentos credenciados;
3.1. A Prefeitura Municipal de Custódia/PE não responde solidária ou subsidiariamente por nenhum
pagamento aos estabelecimentos comerciais credenciados, que são de total responsabilidade da
CONTRATADA;
4. Manter nos postos credenciados, em local visível, a identificação de sua adesão ao sistema, objeto do contrato;
5. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO MUNICÍPIO
DE CUSTÓDIA/PE do CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados especificamente sobre a
responsabilidade da CONTRATADA;
6. Manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para aprovação, sempre que necessário
for, junto à PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE do CONTRATANTE;
7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultante da
execução do contrato;
8. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25%
(vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto no parágrafo 1º, do Art. 65, da Lei nº
8.666/93;
9. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto,
para tratar com a PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE do
CONTRATANTE;
10. Enviar ao responsável pelo gerenciamento dos serviços do CONTRATANTE, por meio de sistema
informatizado, orçamentos dos serviços necessários a serem aplicados nos veículos, motores estacionários e
utilitários, com as descrições de peças, lubrificantes, componentes, produtos e serviços com os tempos de execução
em horas centesimais e preços líquidos para aprovação do CONTRATANTE, mediante apresentação de tabela de
valores das concessionárias, para fins de compensação;
11.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA E/OU SECRETARIA DO

MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE do CONTRANTE;
12. Responder civil, administrativa e penalmente por qualquer descumprimento das disposições legais, inclusive
por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram durante a realização dos serviços, objeto do
Contrato;
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13. Fornecer, gratuitamente, os cartões dos veículos, bem como os cartões magnéticos individuais ou os meios de
identificação dos usuários, inclusive as possíveis segundas-vias solicitadas;
14. Desenvolver, a seu custo, sistema informatizado de gerenciamento do serviço, compatível com o ambiente
seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de atendimento com a Prefeitura de Custódia/PE e seus órgãos da
Administração Direta e Indireta;
15. Instalar e manter os equipamentos e softwares do sistema;
16. Os preços das peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva não poderão ultrapassar o valor cobrado
pelas oficinas autorizadas pelas fabricantes dos veículos;
17. Ceder sem ônus ao CONTRATANTE os equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados
necessários ao gerenciamento do sistema (quando pertinente);
18. Reembolsar todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada, inexistindo qualquer relação
financeira entre estes prestadores (postos de abastecimento) e o CONTRATANTE;
15.19. Garantir que os preços cobrados na rede credenciada para pagamento através do sistema informatizado,
tenham como limite o preço à vista, ou aquele preço que por ocasião de campanhas promocionais de vendas e
serviços, estejam sendo praticados pela rede credenciada;
20. Fornecer a manutenção dos softwares e hardwares e realizar treinamento operacional dos gestores e usuários do
sistema informatizado e integrado para gestão de frota de veículos do CONTRATANTE, sem qualquer ônus para
o mesmo;
21. A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica/Fatura, declaração, a partir do
segundo mês de vigência do contrato, de que efetuou o pagamento às suas empresas credenciadas dos serviços e
produtos consumidos pelo CONTRATANTE no mês anterior e, assim, sucessivamente;
22. Manter todas as condições estabelecidas neste instrumento, caso ocorra, durante a vigência do contrato,
alteração na quantidade de veículos por aquisição, alienação e/ou diversificação da frota;
23. Disponibilizar suporte técnico através de e-mail, telefone ou acesso remoto;
24. Guardar sigilo sobre as informações do CONTRATANTE constante do seu banco de dados, devendo mantêlas arquivadas e disponíveis após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos;
25. Obrigar-se a prestar o devido treinamento à rede de estabelecimentos credenciados em relação aos
procedimentos para melhor conservação e preservação dos veículos, bem como minimizar a incidência de defeitos;
26. Providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, caso não estejam ainda
credenciados, rede de estabelecimentos de postos de combustíveis, devidamente equipados para aceitar as
transações do sistema informatizado.
27 - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores
parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância
aos prazos estipulados;
28 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
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29 - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
30 - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
31 - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
32 - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a
devida autorização expressa do Contratante;
33 - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre
as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e
79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou
supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os
procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos
Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida
a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de
mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no
início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite
fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios
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devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I,
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; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷
100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo
índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em
substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - Todos os combustíveis deverão ser fornecidos de acordo com a regulamentação específica do setor,
especialmente quanto às diretrizes emitidas pela Agência Nacional do Petróleo - ANP.
2 - Será utilizada a unidade de medida LITRO para os combustíveis líquidos (gasolina comum, gasolina aditivada,
diesel comum e diesel S10).
3 - Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os valores máximos praticados por
Unidade da Federação divulgados pela Agência Nacional do Petróleo - ANP.
4 - Os preços a serem pagos pelo fornecimento de combustíveis terão como limite o valor à vista (da bomba).
5 - Todas as promoções e descontos propiciados pelos estabelecimentos credenciados deverão ser repassados à
Contratante, sendo que o preço promocional ou à vista deverá ser aplicado ao pagamento à Contratada, sempre
considerando o menor preço que estiver sendo praticado no estabelecimento.
6 - O valor a ser pago pelo combustível será o valor à vista da bomba do dia do abastecimento, ficando a cargo do
gestor da frota a parametrização dos preços que o órgão irá pagar.
7 - Os abastecimentos serão feitos exclusivamente em veículos cadastrados no sistema ou sob autorização do fiscal
do contrato.
8 - No ato do abastecimento é obrigatória a utilização de dispositivo de abastecimento para cada unidade de
abastecimento. Esta deverá possuir senha individual.
9 - Cada veículo a ser abastecido será cadastrado no sistema da empresa e identificado por características básicas
como, por exemplo, placa, tipo, status - ativo ou inativo (entende-se por ativo o veículo que efetuar pelo menos um
abastecimento no período de faturamento da nota fiscal de gerenciamento e inativo aquele que não efetuar
abastecimento no período de faturamento da nota fiscal de gerenciamento), capacidade máxima de abastecimento,
chassi, tipo de combustível, marca/modelo, versão, motor, fabricante, ano de fabricação e modelo, patrimônio,
unidade de lotação, hodômetro, cor, etc.
10 - O condutor devidamente identificado e validado no momento do abastecimento será considerado responsável
pelo respectivo abastecimento.
11 - Não é permitido abastecimento de veículo não cadastrado, por responsável não identificado ou não
previamente autorizado por dispositivo de usuário.
12 - O sistema deverá possibilitar a utilização de diversos combustíveis com um mesmo dispositivo de
abastecimento, face à existência de veículos bicombustíveis.
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13 - A Contratante deverá estabelecer, para cada veículo da sua frota, um limite de crédito (R$ ou LITRAGEM), o
qual não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do fiscal do contrato, conforme o caso. Os
abastecimentos realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito serão de total responsabilidade
da contratada.
14 - O sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a seguir, independentemente da
solicitação do condutor:
a. Identificação do posto (nome, CPNJ, endereço, município, UF);
b. Identificação do veículo (marca/modelo, placa, UF da placa);
c. Hodômetro ou outro instrumento medidor, no momento do abastecimento;
d. Tipo de Combustível;
e. Data e hora da transação;
f. Quantidade de litros;
g. Valor da operação;
h. Saldo (crédito ainda existente para aquela unidade de abastecimento);
i. Identificação do Condutor (Nome e Matrícula);
j. Campo para assinatura.
15 - O sistema de controle deverá contemplar informações de gerenciamento dos abastecimentos efetuados com
crítica de consistência aos lançamentos efetuados e à segurança de utilização, inclusive quanto ao consumo de cada
unidade de abastecimento, capacidade de abastecimento e frequência de abastecimento, devendo estas informações
estar disponíveis para consulta na internet, no máximo, no dia seguinte à sua realização.
16 - Os relatórios gerenciais deverão disponibilizar, no mínimo, as seguintes informações individuais por
abastecimento:
a. Base de Gerenciamento;
b. Placa/Prefixo;
c. Estabelecimento de abastecimento;
d. Tipo de combustível;
e. Quantidade em litros abastecidos;
f. Valor da operação de abastecimento ou da tarifa por veículo;
g. Código do responsável pelo abastecimento;
h. Marcação da quilometragem/hodômetro ou horímetro;
i. Data e hora do abastecimento;
j. Média Km/litro ou Litro/h;
k. Valor praticado na semana do abastecimento, segundo levantamento da ANP.
17 - A seleção de dados poderá ser realizada de forma alternada para fins de auditoria ou estatística, na forma
solicitada pela Prefeitura Municipal de Custódia.
18 - O sistema disponibilizado deverá dar suporte, especificamente para o abastecimento da frota, um perfil mínimo
de funcionalidade, conforme o que segue:
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A. Relatório Cadastral da unidade de abastecimento, contendo: Local de Cadastro; Marca/Tipo/Modelo; Cor;
Ano de Fabricação; Tipo de Combustível; Placa Atual/UF; Local de Operação (Município); Chassi/Número
de Série; Potência (em HP ou SHP); Número RENAVAM (se houver); Número de Patrimônio no Órgão;
Modalidade, data e valor de Aquisição; capacidade do tanque; média de consumo KM/L.
B. Controle Anual da unidade de abastecimento: Local de Cadastro; Marca/Tipo/Modelo;Ano de Fabricação;
Tipo de Combustível; Placa Atual/UF; Local de Operação (Município); Modalidade, data e valor de
Aquisição; Observações; KM utilizadas com a UA mensalmente e anualmente; consumo mensal e anual de
cada UA; Quantidade de litros abastecida; inconsistências ocorridas.
C. Controle de Operação: Dados com totalizadores gerenciais e de transações.
19 - A empresa poderá registrar dados adicionais ao mínimo estabelecido, disponibilizados pela Prefeitura
Municipal de Custódia e o Fundo Municipal de Saúde, Contratante.
20 - Os relatórios gerenciais que serão disponibilizados pela empresa deverão permitir à Contratante verificar o
consumo de combustível da frota por tipo de combustível, a quantidade de transações, o valor pago por tipo de
combustível, o histórico da Unidade de Abastecimento, diagnosticar diferenças significativas de consumo de
combustível, de forma geral, por unidade regional e individual. Poderá a contratante exigir a emissão de relatório
específico para atender suas necessidades, desde que dentro dos objetivos relacionados ao controle de combustível
da frota.
21 - A empresa deverá manter cadastro atualizado de toda a frota ativa e inativa da Prefeitura Municipal de
Custódia, bem como dos usuários autorizados a abastecer.
22 - Não é permitido o abastecimento em duplicidade na mesma, data, hora, local e quilometragem.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA -VINCULAÇÃO AO EDITAL:
Este contrato está vinculado ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Custodia.
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e
por duas testemunhas.
Custodia - PE, ... de ............... de .....
TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

_____________________________________

_____________________________________
........

PELO CONTRATADO
____________________________________

_____________________________________
.........

