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Pregão Presencial n° 42/2017 
Processo n° 3227/2017 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gerenciamento de combustíveis de veículos, prestados por postos 

credenciados. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO 
 
 
 

Informamos a todos os interessados que para a elaboração 
da proposta as empresas licitantes deverão atentar aos valores constantes no 
item 14 “Planilha de formação de preços” do anexo I “Termo de Referência” do 
instrumento convocatório, cujo valor mensal é R$ 99.342,52.  

 
O presente esclarecimento se dá pelo motivo de que a 

Proposta Comercial (modelo do anexo III) figurou com valores estranhos ao 
termo de referência, tendo já sido regularizado. 

 
Segue abaixo o edital já com a correção dos valores no 

modelo da proposta.  
 
Demais especificações seguem inalteradas.  
 
 
 

Aldemir Garcia Negri 
Licitações e Contratos 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3227/2017 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS. 
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
REGIME DE EXECUÇÃO: EXECUÇÃO PARCELADA 

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 
 
JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA, prefeito do Município de ÁLVARES MACHADO, 
Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento de todos os interessados, 
que se encontra aberto certame licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 
42/2017, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, e 
Lei Complementar nº 123/2006, cujo objeto vai abaixo descrito. 
 
1 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO 
 
1.1 Os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo as 
Propostas Comerciais e os Documentos de Habilitação das empresas interessadas, 
deverão ser entregues diretamente à Sr. (a) Pregoeiro (a), no momento da abertura 
da sessão pública de pregão, que ocorrerá dia 12 de dezembro de 2017, às 10:00 
horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de ÁLVARES MACHADO, 
localizada à Praça da Bandeira, s/n° - Centro – Álvares Machado – SP.  
 
1.2. O licitante que não pretende credenciar representante para praticar atos 
presenciais, poderá encaminhar envelopes “Proposta” e ”Documentação” e, em 
terceiro envelope, devidamente identificado (ou avulsos), a DECLARAÇÃO DE QUE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e a DECLARAÇÃO DE ME/EPP, se 
for o caso, por correios ou diretamente na Divisão de Licitações e Compras localizada 
à Praça da Bandeira s/nº - centro, até o prazo e atendidas às condições 
estabelecidas neste edital. 
 
2 – DO OBJETO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO 
 
2.1 Constitui objeto deste Pregão Presencial a Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de 
veículos prestados por postos credenciados, por meio de implantação e operação de 
um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro 
processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis no 
Estado de São Paulo, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município 
de ÁLVARES MACHADO/SP, com valor estimado em R$ 1.196.560,80 (Hum milhão 
cento e noventa e seis mil quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos). 
 
2.2. Os recursos necessários para fazer frente às despesas da contratação do objeto 
deste pregão presencial deverão onerar as seguintes dotações orçamentárias: 
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Conta: 46 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.03 
Funcional: 041230009 – Administração 
Projeto/Atividade: 2009000 – Manutenção dos Serviços de Finanças 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 - Tesouro 
 
Conta: 18 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.01 
Funcional: 041220003 – Administração 
Projeto/Atividade: 2003000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 - Tesouro 
 
Conta: 65 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.04 
Funcional: 123610047- Educação 
Projeto/Atividade: 2041000 – Manutenção do Ensino Fundamental 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 - Tesouro 
 
Conta: 70 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.04 
Funcional: 123610061 - Educação 
Projeto/Atividade: 2041000 – Manutenção do Ensino Fundamental 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 5 – Transferências e Convênios Federais – Vinc 
 
Conta: 120 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.08 
Funcional: 206050011 - Agricultura 
Projeto/Atividade: 2011000 – Manutenção dos Serviços da Secretaria da Agricultura 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 – Tesouro 
 
Conta: 200 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.10 
Funcional: 082440034 – Assistência Social 
Projeto/Atividade: 2033000 – Manutenção dos Serv. do Fundo de Assistência Social 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 – Tesouro 
 
Conta: 126 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.09 
Funcional: 154520023 - Urbanismo 
Projeto/Atividade: 2023000 – Manutenção dos Serviços Públicos 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 – Tesouro 
 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 
CEP: 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP 

 

 
 “Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!       

Telefones: 197 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima 

Conta: 108 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.07 
Funcional: 103010021 - Saúde 
Projeto/Atividade: 2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 – Tesouro 
 
Conta: 110 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.07 
Funcional: 103010021 - Saúde 
Projeto/Atividade: 2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 5 – Transferências e Convênios Federais – Vinc 
 
3 – DO EDITAL 
 
3.1. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 
8 às 16 horas, na Praça da Bandeira s/nº - Centro - neste município de Álvares 
Machado – SP ou através do site www.alvaresmachado.sp.gov.br – aba „licitações‟ – 
„retirar editais‟. 
 
4 – DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E PEDIDOS DE 
ESCLARECIMENTO. 
 
4.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar 
esclarecimentos ou providências em relação ao presente pregão, desde que o faça 
com antecedência de até dois dias úteis da data fixada para recebimento das 
propostas.  
 
4.2. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 
(18) 3273-9300. 
 
5 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
5.1. Qualquer cidadão ou licitante é parte legítima para impugnar este edital, devendo 
protocolar o pedido em até dois dias úteis, antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes, no Protocolo Geral desta Municipalidade, localizado à Praça da Bandeira 
s/n°, Centro, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até um 
dia útil. 
 
5.2. Não serão aceitas impugnações interpostas via e-mail ou correios, ou qualquer 
outro tipo de apresentação que não seja a do item anterior. 
 
5.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar em alteração do edital capaz de 
afetar a formulação das propostas será designada nova data para a realização deste 
pregão. 
 
6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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6.1. Poderão participar deste pregão as empresas que tenham objeto social 
pertinente e compatível com o objeto licitado e atendam a todas as exigências deste 
edital. 
 
6.2. Será vedada à participação de: 
 
6.2.1. Pessoa jurídica em qualquer uma das seguintes condições: 
 
6.2.1.1. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
6.2.1.2. Estrangeira não autorizada a funcionar no país; 
 
6.2.1.3. Declarada inidônea para contratar com o poder público e não reabilitada; 
 
6.2.1.4. Suspensa temporariamente para licitar e impedida de contratar com esta 
Administração; 
 
6.2.1.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
 
6.2.1.6. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 
 
6.2.1.7. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 9º da Lei 8.666/93; 
 
6.2.1.8. Em regime de falência, em estado de dissolução ou liquidação; 
 
6.2.1.9. Que possua interdependência com outra proponente, em razão de possuir 
sócios ou administradores comuns entre si; 
 
6.2.1.10. Da qual participe, seja a que título for, agente público desta Administração; 
 
6.2.1.11. Permitida a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, 
das quais poderá ser exigida a apresentação durante a fase de habilitação, do Plano 
de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor (Súmula 50 
TCESP). 
 
7 – CREDENCIAMENTO 
 
7.1. O credenciamento será feito ao representante da proponente por meio da 
apresentação, no ato da sessão, da Carta de Credenciamento (Anexo “II”), 
devidamente preenchida e assinada pelo representante legal da licitante. 
 
7.2. A Carta de Credenciamento, a critério da Licitante, poderá ser substituída por 
Procuração Pública dentro do prazo de validade (quando for o caso) expresso no 
próprio documento ou, não havendo prazo expresso, expedida no máximo há 6 (seis) 
meses da data da sessão, onde conste, além dos dados qualificativos (nome, RG e 
CPF) do representante da licitante, outorga de poderes específicos para representá-la 
em licitações, se manifestar em seu nome, formular lances verbais em complemento 
à proposta escrita apresentada, rubricar documentos e assinar declarações, renunciar 
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ao direito de interpor recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas e 
recorrer de decisões administrativas. 
 
7.3. No caso do próprio proprietário ou sócio proprietário da licitante comparecer à 
sessão para representá-la, bastará a apresentação do Contrato Social da empresa, 
que também deverá ser apresentado em quaisquer das hipóteses acima. 
 
7.4. Em quaisquer dos casos acima, deverá ser apresentado documento oficial de 
identificação com foto, que será devolvido após conferência; 
 
7.5. A não apresentação ou incorreção dos documentos solicitados acima não 
inabilitará a empresa a participar do certame, mas impedirá o Representante de se 
manifestar ou responder pela licitante nas respectivas sessões, cabendo tão somente 
o acompanhamento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a perturbar 
ou impedir os trabalhos. 
 
7.6. A Carta de Credenciamento e/ou a Procuração Pública e o Contrato Social 
deverão ser entregue FORA dos envelopes. 
 
7.7. Os documentos de credenciamento, com exceção do documento de identificação 
pessoal, serão retidos pela equipe de apoio e juntados ao processo administrativo 
licitatório. 
 
7.8. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma única 
proponente, sendo vedada a representação de mais de uma proponente pelo mesmo 
credenciado. 
 
7.9. Iniciada a abertura dos envelopes da licitação, não será admitido eventual 
credenciamento de representante de proponente retardatário. 
 
8 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
8.1. No ato de credenciamento, o representante de cada licitante deverá apresentar, 
simultaneamente, dois envelopes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
PREGÃO Nº 42/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3227/2017 
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA 

 
ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

PREGÃO Nº 42/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3227/2017 

DENOMINAÇÃO DA EMPRESA 
 
8.2. Após a entrega dos envelopes ou abertura das propostas, não cabe desistência 
pela licitante, salvo por erro crasso. 
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8.3. O Envelope nº 01 – “Proposta Comercial” conterá a proposta comercial, que 
deverá ser datilografada ou impressa, em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, 
sem cotações alternativas, com devida identificação da licitante e assinadas por seu 
representante legal ou por seu procurador. Não serão aceitas propostas manuscritas.  
 
8.3.1 Deverão estar consignados na Proposta Comercial a razão social, CNPJ/MF, 
endereço completo, CEP, telefone/fax, e-mail da licitante (quando houver) e data. 
8.3.2. Os licitantes, para formulação de suas propostas de preço, deverão utilizar até 
02 (duas) casas decimais, sendo desconsideradas as frações de preço porventura 
feitas além deste limite. 
 
8.4. A Proposta Comercial deverá conter: 
 
a) O Valor Estimado Mensal em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, 
de acordo com a Planilha de Preços Estimados constante do Termo de Referência – 
Anexo I; 
 
b) O Preço total estimado para 12 (doze) meses em algarismos, expressos em 
moeda corrente nacional; 
 
c) A Taxa de Administração, que poderá ser 0,00% ou inferior (negativa), incidente 
sobre os combustíveis consumidos deverá incluir além do lucro, todas as despesas 
resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas 
as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral atendimento ao objeto 
da presente licitação; 
 
d) Os valores estimados, mensal e para o período de 12 (doze) meses, multiplicados 
pela taxa de administração apresentada. 
 
8.4.1. Os valores ofertados são estimados com base no consumo do município e as 
taxas de administração serão irreajustáveis, com prazo mínimo de validade da 
proposta de 60 (sessenta) dias, devendo incluir ali todos os custos diretos e indiretos 
da proponente, inclusive transporte, seguros, encargos sociais, trabalhistas e fiscais 
que porventura recaiam sobre o produto ora licitado. 
 
8.4.2. Para efeito de julgamento, havendo divergência entre os valores expressos em 
algarismos e por extenso, prevalecerão os declarados por extenso.  
 
8.5. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações 
na apresentação da Proposta Comercial como justificativas de quaisquer acréscimos 
ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
 
8.6. O Envelope nº 02 – “Documentos de Habilitação” deverá conter 01 (uma) via 
de cada documento, relacionado em cada subitem, no original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração 
(excepcionalmente, autenticada por um dos membros da Equipe de Apoio, mediante 
apresentação do documento original), publicado em órgão de imprensa oficial ou 
extraído da internet. 
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8.7. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos. 
 
8.7.1. Em qualquer dos casos, os documentos deverão ser apresentados sem  
rasuras ou emendas, dentro do prazo de validade (quando for o caso) expresso no 
próprio documento ou expedidos no máximo há 90 (noventa) dias da data marcada 
para entrega dos envelopes, no caso de não haver prazo de validade expresso no 
documento. 
 
8.7.2. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da 
licitante e, preferencialmente, com o número de inscrição no CNPJ/MF. Se a licitante 
for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza ou determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome 
da matriz ou cuja validade abranja a todas as unidades.  
 
8.8. Qualificação Jurídica 
 
8.8.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
8.8.2. Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado onde se situa a 
sede da licitante ou ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
 
8.8.3. 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. 
 
8.9. Qualificação Fiscal e Trabalhista 
 
8.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF; 
 
8.9.2. Prova de inscrição no cadastro estadual ou municipal de contribuintes, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
8.9.3. Certidão de situação regular perante a Fazenda Federal, mediante a 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida 
Ativa da União e Previdência Social, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Ministério da Fazenda; 
 
8.9.4. Certidão de situação regular perante a Fazenda Estadual, pertinente ao seu 
ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada. 
 
8.9.5. Certidão de situação regular perante a Fazenda do Município da sede do 
licitante. 
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8.9.6. Certidão de situação regular perante o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço – FGTS; 
 
8.9.7. Certidão de situação regular perante a Justiça do Trabalho – Tribunal Superior 
do Trabalho; 
 
8.9.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar a 
documentação fiscal mesmo que conste restrição. 
 
8.9.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério desta Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
8.9.8.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, 
retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º,inciso 
XXIII, da Lei 10.520/02. 
 
8.9.9. A prova de regularidade poderá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa. 
 
8.10. Qualificação Econômico-Financeira 
 
8.10.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
8.10.2. Apresentação do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei (art. 1.180 a 1.186 do 
Código Civil Brasileiro, IN DNRC nº 107 de 23 de maio de 2008 e legislação 
aplicável), que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, acompanhados dos respectivos Termos de Abertura e 
Encerramento do respectivo livro comercial, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou outra repartição pública a quem seja delegado tal poder. Deverá ser 
apresentado juntamente com o balanço, memória de cálculo, em documento próprio, 
comprovando a boa situação financeira da empresa, assinada por contador ou 
profissional equivalente, devidamente registrado do Conselho de Contabilidade, tendo 
como base o Índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), com resultados iguais ou superiores a 1 (um), aplicadas as seguintes fórmulas: 
 
 

                  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG=    ---------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 
CEP: 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP 

 

 
 “Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!       

Telefones: 197 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima 

Ativo Total 
SG=    ----------------------------------------------------- 

                   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 

Ativo Circulante 
LC=    ---------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 
 
8.10.2.1. A licitante obrigada por lei a publicar o balanço deverá apresentar a 
respectiva prova e a certidão de arquivamento na Junta Comercial ou cópia 
autenticada da publicação no Diário Oficial. 
 
8.10.3.  Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor total 
da contratação, ou seja, R$ 119.656,08 (Cento e dezenove mil seiscentos e 
cinquenta e seis reais e oito centavos). 
 
8.11. Qualificação Técnica 
 
8.11.1. Comprovação de capacidade da licitante para o fornecimento compatível 
com o objeto da licitação por meio da apresentação de atestados de capacidade 
técnica emitidos por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou privado. 
 
8.12. OUTRAS EXIGÊNCIAS 
 
8.12.1. A licitante deverá apresentar, FORA DOS ENVELOPES e no momento do 
credenciamento, Declaração assinada pelo responsável da empresa de que não 
outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do Anexo “IV”, em 
cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.12.2. A licitante deverá apresenta, FORA DOS ENVELOPES e no momento do 
credenciamento, declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação e que não se encontra impedida de participar de licitações por 
inidoneidade, na esfera municipal, estadual e federal ou suspensa de licitar com o 
município de ÁLVARES MACHADO, conforme modelo constante do Anexo “V”. 
 
8.12.3. A licitante deverá apresentar, FORA DOS ENVELOPES e no momento do 
credenciamento, declaração de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (se o caso), para que possa exercer o direito de preferência como critério de 
desempate, conforme consta no Anexo “VI”. 
 
9 – DOS PROCEDIMENTOS 
 
9.1. Os procedimentos deste PREGÃO serão conduzidos pelo (a) pregoeiro (a), 
segundo a legislação vigente. 
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9.2. Instalada a sessão pública do pregão, o (a) Sr (a). Pregoeiro (a) receberá os 
documentos de credenciamento onde será analisada a documentação exigida 
conforme item 7 e seus subitens, deste edital. 
 
9.3. Recebidos os envelopes de “PROPOSTA” e ”DOCUMENTAÇÃO”, se procederá 
à abertura dos envelopes das propostas comerciais, para verificar sua conformidade. 
 

9.4. Para efeito de julgamento, será lançado o valor total mensal com a taxa de 
administração. 
9.5. A proposta de valor mais baixo e as propostas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela, poderão fazer lances verbais e sucessivos. 
 
9.6. Em não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), 
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
 
9.7. A condução de rodadas de lances verbais será sempre a partir do representante 
da empresa com proposta de maior valor mensal em ordem decrescente, respeitada 
a sucessiva ordem de classificação provisória, até o momento em que não haja novos 
lances de preços menores aos já ofertados. 
 
9.8. Na fase de lances verbais não serão aceitos lances de igual valor ou maior ao do 
último e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes. 
 
9.9. Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às 
penalidades previstas neste edital. 
 
9.10. Não será considerada qualquer oferta de vantagens não previstas neste edital, 
nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 
 
9.11. Após a fase de lances, havendo proposta ou lances, conforme o caso, de 
microempresas ou empresas de pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por 
cento) superiores à licitante originalmente melhor classificada no certame, serão 
essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de 
classificação, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, para oferecer proposta. 
 
9.12. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de 
proposta/lance inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o 
caso, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento de lances a contar da 
convocação do (a) Pregoeiro (a), ocorrerá a preclusão e a adjudicação ao licitante da 
proposta originalmente mais bem classificada. 
 
9.13. Definida a classificação provisória, serão desclassificadas as propostas que não 
atendam a todas as exigências contidas no presente edital e/ou apresente preços 
superiores ao limite estimado, baseado nas ofertas das demais licitantes ou com 
preços manifestamente inexequíveis, simbólicos, impossíveis, de valor zero ou 
incompatíveis com os preços de mercado. 
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9.14. Será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até então 
havidas, consignando-se o rol de empresas participantes, os preços ofertados, as 
propostas eventualmente desclassificadas e a fundamentação de sua 
desclassificação e a ordem de classificação provisória. 
 
9.15. Declarada encerrada a etapa competitiva, o (a) Sr (a). Pregoeiro (a) procederá à 
classificação definitiva das propostas, consignando-a em Ata. 
9.16. Após o encerramento da etapa competitiva, a Sr (a). Pregoeiro (a) negociará 
diretamente com a proponente vencedora para tentar obter um preço ainda melhor. 
 
9.17. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” da proponente cuja proposta tenha sido 
classificada em primeiro lugar. 
 
9.18. Eventuais falhas formais ou dúvidas acerca da autenticidade dos documentos 
para Habilitação apresentados poderão ser sanadas pelo Pregoeiro na sessão 
pública de processamento do Pregão, mediante verificação efetuada por meio 
eletrônico hábil de informações, se for o caso, sendo vedada a inclusão posterior de 
documentos que originalmente deveria constar no envelope nº 02 – “Habilitação”. 
 
9.19. Aberto o envelope “HABILITAÇÃO” da microempresa ou empresa de pequeno 
porte cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, em havendo restrição 
quanto à regularidade fiscal, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
regularização e apresentação dos documentos, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo (a) Pregoeiro(a). 
 
9.19.1. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem acima implicará 
na decadência do direito de contratação, com aplicações das sanções previstas neste 
edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
9.20. Não ocorrendo a regularização prevista no subitem acima e optando a 
Administração pela continuidade do procedimento, retomar-se-ão os procedimentos 
relativos à licitação, ocasião na qual o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes 
e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma que atenda ao edital. 
 
9.21. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as exigências 
habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente de menor preço, 
observando os procedimentos previstos neste edital quanto à negociação e recurso, 
até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada vencedora, observando-se igualmente as 
previsões estampadas nos itens anteriores. 
 
9.22. Proclamada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
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licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr a partir do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada imediata vista dos autos do processo. 
 
9.22.1. As razões e contrarrazões de recursos deverão ser protocolizadas no Setor 
de Protocolo da Prefeitura do Município de ÁLVARES MACHADO, sito à Praça da 
Bandeira s/n° - Centro, ÁLVARES MACHADO/SP, no horário das 08:30 às 16:00 
horas, nos dias de expediente. 
9.22.2. Não serão aceitas razões ou contrarrazões de recursos apresentadas via e-
mail, fax, telex, telegrama, ou qualquer outro meio que não seja o protocolo do 
original no setor competente. 
 
9.23. Após apresentação das contrarrazões ou do decurso no prazo estabelecido 
para tanto, o Pregoeiro (a) examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou 
encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão. 
 
9.24. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insusceptíveis de aproveitamento. 
 
9.25. Julgados os recursos, será adjudicado o objeto à licitante vencedora e 
homologado o certame, pela autoridade competente. 
 
9.26. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará na 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação à vencedora. 
 
9.27. A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da adjudicação, nova proposta com os valores finais obtidos após o 
encerramento da fase de lances.  
 
9.28. Após adjudicado o objeto à licitante vencedora, o processo será encaminhado à 
autoridade competente para decidir sobre sua homologação. 
 
9.29. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes 
desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras, permanecerão sob 
custódia do(a) Pregoeiro(a) até a efetiva formalização da contratação. 
 
9.30. A autoridade competente para determinar a contratação poderá anular ou 
revogar a licitação nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
10 – DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura 
do Contrato de Prestação de Serviços, cuja minuta consta no Anexo “VII” deste 
edital, que terá a validade de 12 (doze) meses a contar do recebimento da Ordem de 
Serviços pela contratada, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas à administração, 
limitada a sessenta meses. 
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10.2. Após a homologação e a adjudicação, o licitante vencedor do certame deverá 
assinar o instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação 
pela Divisão de Licitações e Compras. 
 
10.2.1. O não cumprimento do prazo para assinatura do contrato caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, 
sujeitando-a as sanções previstas no edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto 
Municipal nº 9.034, de 16 de maio de 2013. 
 
11 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1. A prestação dos serviços deverá ter seu início a partir do recebimento, pela 
Contratada, da Ordem de Serviço emitida pela administração do município. 
 
11.1.2. A recusa injustificada receber, assinar, aceitar ou retirar a Ordem de Serviços 
ou o instrumento equivalente, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida por parte da contratada, sujeitando-a às sanções previstas no Edital, na Lei 
Federal nº 8.666/93, na Lei Federal nº10.520/2002. 
 
11.2. O prazo de execução e conclusão dos serviços será de 12 (doze), a contar do 
recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada, devendo obedecer rigorosamente 
ao disposto no Termo de Referência – Anexo “I”. 
 
11.3. O serviço poderá ser recusado se não atender a qualquer uma das 
especificações contidas no Anexo “I”, obrigando-se a contratada a efetuar, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, às suas expensas, os reparos e substituições indicados pelo 
município. 
 
11.4. Os serviços serão recebidos definitivamente após vistoria realizada por um 
funcionário designado pela administração, que comprove a adequação das 
especificações e quantidades aos termos do edital e seus anexos. 
 
11.5. O pagamento será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias corridos após a 
entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pela Diretoria de Materiais, através de 
ordem bancária creditada em conta corrente indicada pela contratada. 
 
11.6. Eventuais atrasos no pagamento por culpa exclusiva da CONTRATANTE 
implicará na correção do valor pelo INPC/IBGE ou outro índice que venha a substituí-
lo, entre o dia que se daria o pagamento até a efetiva data da quitação. 
 
11.7. Os preços não poderão ser reajustados em periodicidade inferior a 1 (um) ano 
e, sendo o caso, será aplicado índice INPC/IBGE ou outro que venha a substituí-lo. 
 
11.8. Os preços contratados somente poderão ser realinhados se na vigência do 
contrato for verifica alguma das hipóteses previstas no artigo 65, II, “d” da Lei Federal 
nº 8.666/1993. 
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12 - DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE VENCEDORA 
 
12.1. Além das obrigações elencadas na minuta do contrato a ser celebrado, a 
proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos colacionados em qualquer fase do Pregão. 
 
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 - A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar 
de comparecer, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 
 
13.2 - Pelo atraso injustificado na assinatura do contrato e prestação dos serviços 
objeto desta licitação, sujeitar-se-á o faltoso, sem prejuízo do disposto no § 1º do 
artigo 86 da Lei nº 8.666/93, às multas de mora adiante discriminadas, a serem 
calculadas sobre o valor global adjudicado à licitante: 
 
13.2.1 - Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) do valor global 
adjudicado à licitante, por dia de atraso na entrega do objeto; 
 
13.2.2 - Atraso superior a 05 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem 
anterior, será considerado pela Administração a inexecução total ou parcial do ajuste. 
 
13.3 - Em caso de inexecução parcial do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades: 
 
13.3.1 - Advertência; 
 
13.3.2 - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global da obrigação 
não cumprida; 
 
13.4 - Em caso de inexecução total do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades: 
 
13.4.1 - Multa de 40% (quarenta por cento) calculada sobre o valor global adjudicado 
à licitante; 
 
13.4.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
13.5 - A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta 
a ampla defesa da Adjudicatária/Contratada. 
 
13.5.1 - Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos 
conforme consta do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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13.6 - As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a 
que o faltoso tiver direito ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que 
neste último caso, somente se o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 
30 (trinta) dias contados da data da respectiva notificação. 
 
13.7 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 
13.8 - A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a 
ampla defesa da adjudicatária. 
 
14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. A apresentação de proposta de preços implicará na aceitação plena, por parte 
do proponente, de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, não 
podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatório 
ou das disposições legais aplicáveis à espécie, para furtar-se ao cumprimento de 
suas obrigações. 
 
14.2. Com base no art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, é 
facultado a (ao) Sr (a) Pregoeiro (a) e sua equipe de apoio, em qualquer fase da 
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo. 
 
14.3. Todos os documentos apresentados pela licitante deverão estar subscritos pelo 
seu representante legal ou procurador. 
 
14.4. Os documentos deverão estar dentro do seu prazo de validade. Se este prazo 
não constar de lei específica ou no próprio documento, será considerado o prazo de 
validade de 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 
 
14.5. Os documentos emitidos pela Internet poderão ser conferidos pelo(a) Sr(a) 
pregoeiro(a) e/ou por sua equipe de apoio. 
 
14.6. Nenhum documento, em hipótese alguma, será autenticado por funcionários da 
administração no dia designado para a realização da sessão. 
 
14.7. Não serão aceitos protocolos ou requerimentos em substituição a documentos 
exigidos. 
 
14.8. Eventual prorrogação de prazo do futuro contrato, bem como supressões ou 
acréscimos do objeto do presente edital, mantidas as mesmas condições contratuais, 
deverão ser formalizadas por termo de aditamento, observadas as regras do disposto 
nos artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
15 – DOS ANEXOS 
 
15.1. Constituem deste edital: 
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ANEXO “I” - TERMO DE REFERENCIA; 
ANEXO “II” - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO “III” - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
ANEXO “IV” - MODELO DE EMPREGADOR PESSOA JURIDICA 
ANEXO “V” - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO “VI” – DECL. ENQUADRAMENTO MICRO E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
ANEXO “VII” – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ANEXO “VIII” – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
ANEXO “IX” – DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 
 
 
 

Álvares Machado, 24 de novembro de 2017. 
 
 
 
 

JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO “I” - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, prestados por postos 
credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e 
integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização 
de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis no Estado de São Paulo, de forma 
a garantir a operacionalização da frota do Município de Álvares Machado/SP. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 

 
2.1 A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

gerenciamento do abastecimento de combustíveis fornecidos por postos 

deve-se a necessidade de abastecimento dos veículos e maquinários que 

compõem a Frota Municipal (veículos oficiais) do Município de Álvares 

Machado, uma vez que o município não possui em suas dependências, local 

apropriado para instalação de bombas, e ainda pela necessidade de se 

obter maior controle no consumo e consequentemente de gastos por 

veículo. 

 
 

2.2 As principais vantagens que poderemos obter com a adoção do 

fornecimento de combustíveis, através do sistema de gerenciamento 

informatizado com cartão magnético, são: 

 
a) Flexibilização do sistema de abastecimento, por acesso facilitado a uma 

rede de serviços dispersa em todo o Estado de São Paulo; 

b) Modernização dos controles, precisão das informações e redução do tempo 

de compilação e gerenciamento de dados; 

c) Obtenção de informações de toda a frota, em tempo hábil, para tomada de 

decisões corretivas, através de sistema eletrônico, internet. 

 
 
3 - DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
 
3.1. Deverá ser baseado na utilização de cartão de controle (magnético ou 
microprocessado), que possa ser utilizado na rede de postos credenciados pela 
contratada; 
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3.2. Deverá constituir-se em uma ferramenta de controle e gestão dos combustíveis 
consumidos, bem como, um meio de pagamento dos produtos fornecidos pelos 
postos que integram a rede credenciada; 
 
3.3. Deverá garantir a segurança e a integridade de todas as informações obtidas por 
ocasião dos abastecimentos realizados na rede credenciada; 
 
3.4. Deverá dispor de um software de gestão de abastecimento, que possibilite, por 
meio de acesso via internet (on-line), que os usuários previamente cadastrados e 
autenticados por meio de senha individual, conforme item 3.8. (gestores setoriais e da 
frota), possam acessar a base de dados com o objetivo de estabelecer parâmetros 
para os abastecimentos, realizar consultas e obter relatórios gerenciais, solicitar 
novos cartões, credenciar e/ou descredenciar veículos e condutores, realizar a 
manutenção de cadastros, dentre outras funcionalidades; 
 
3.5. Deverá permitir que todas as alterações realizadas on-line, por meio do software 
de gestão, em especial aquelas definidas no item 3.4., sejam processadas e 
validadas em tempo real, produzindo efeitos imediatos; 
 
3.6. Deverá, por ocasião de cada abastecimento, capturar e efetuar o registro 
informatizado de todos os dados referentes àquele procedimento, integrando-os em 
uma base de dados permanente e constantemente atualizada, para, em seguida, por 
meio do software de gestão, transformá-los em informações gerenciais, analíticas e 
financeiras, que serão disponibilizadas aos gestores da frota e setorial, para subsidiar 
a tomada de decisão; 
 
3.6.1. O registro das informações referentes aos abastecimentos será realizado por 
meio de equipamentos periféricos específicos para leitura e gravação de dados, 
instalados nos postos da rede credenciada. 
 
3.7. Deverá, por ocasião de cada abastecimento realizado nos postos da rede 
credenciada, validar o procedimento e registrar todas as informações necessárias 
para o posterior pagamento do combustível fornecido; 
 
3.8. Deverá permitir o estabelecimento de, pelo menos, 02 (dois) diferentes níveis de 
acesso ao software de gestão (gestor da frota, gestor do contrato), com 
subordinação hierárquica entre eles, de acordo com a estrutura hierárquica e 
administrativa do CONTRATANTE. 
 
3.8.1. Os diferentes níveis de acesso ao software de gestão definirão os direitos e 
atribuições dos usuários, de acordo com o perfil hierárquico-administrativo das 
unidades a qual estiverem vinculados. 
 
3.8.1.1. O nível gestor da frota deverá permitir acesso total e irrestrito a todas as 
funcionalidades do sistema, bem como a visualização de toda a frota e será conferido 
somente aos usuários pertencentes ao Setor de Transportes, em número de 01 (um);  
 
3.8.1.2. O nível gestor do contrato deverá permitir o mesmo acesso do nível do 
gestor da frota, bem como às consultas e relatórios, em número de 01 (um); 
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3.8.1.3. A frota do MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO é composta por uma Sede 
com 01 unidade com o nível de gestor da frota, 01 unidade com o nível de gestor 
do contrato; 
 
3.9. Deverá disponibilizar um cartão para cada um dos veículos da frota do 
MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, que serão identificados pela logomarca do 
MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO e pelos dados individuais dos respectivos 
veículos; 
 
3.10. A Contratada deverá disponibilizar cartões extras (reserva), que possam ser 
imediatamente utilizados no caso de falhas ou extravio dos cartões em uso, 
garantindo a continuidade dos abastecimentos e do controle que vinha sendo 
realizado, até que um novo cartão seja confeccionado para substituir definitivamente 
o cartão original; 
 
3.10.1. Os cartões extras (reserva) deverão permitir a vinculação a um veículo da 
frota do MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, por meio da respectiva placa, sendo 
que essa vinculação e a posterior desvinculação deverão ser realizadas nos níveis de 
gestor da frota, de forma on-line e em tempo real, por meio do software de gestão; 
 
3.10.2. Ao serem desvinculados de um determinado veículo, os cartões extras 
deverão ser bloqueados, até que surja a necessidade de serem utilizados novamente, 
com o propósito de se evitar o uso indevido desse recurso; 
 
3.10.3. A quantidade de cartões extras (reserva) não poderá ser inferior a 20% do 
total de cartões distribuídos. 
 
3.11. Durante a execução de qualquer operação realizada na rede credenciada, cada 
condutor deverá ter sua identificação validada por meio de matrícula e senha 
individual, não se admitindo a realização de qualquer operação sem que haja a plena 
identificação do veículo e do respectivo condutor; 
 
3.11.1. Caberá à empresa contratada, a responsabilidade pela solução técnica que 
identifique o condutor e o veículo no ato do abastecimento e que coíba, com agilidade 
e segurança, as eventuais transações não autorizadas (protegidas), bem como, 
identifique e registre as transações realizadas em desacordo com os parâmetros 
estabelecidos (inconsistências); 
 
3.11.2. As tentativas de realização de transações protegidas e as inconsistências 
registradas deverão ser informadas ao gestor da frota, no prazo máximo de 24 horas 
após a respectiva ocorrência. 
 
3.12. Deverá emitir comprovante da transação realizada, independentemente da 
solicitação do condutor, com, no mínimo, os seguintes dados: identificação do posto 
(nome e endereço), identificação do veículo (placa), hodômetro do veículo no 
momento do abastecimento, tipo de combustível, data e hora da transação, 
quantidade de litros, valor da operação, além do local destinado para o condutor 
informar o RG e consignar sua assinatura; 
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3.13. Deverá permitir, em situações excepcionais, que os abastecimentos 
realizados e pagos pelo MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO por outros meios, por 
ocasião de viagens para cidades que não possuam postos credenciados, sejam 
registrados manualmente, por meio de processo de captura não convencional, 
conforme solução a ser definida e apresentada pela empresa contratada, a fim de 
garantir o controle efetivo do consumo verificado pela totalidade dos veículos que 
integram a frota do MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO; 
 
3.14. Deverá permitir, em caso de falhas dos equipamentos periféricos ou dos 
cartões, ou ainda, diante da ocorrência de situações adversas, como falta de energia 
elétrica, falhas de conexão, dentre outras, a adoção de procedimento contingencial, 
que garanta a realização do abastecimento e a obtenção das informações 
necessárias para o controle e a gestão dos procedimentos realizados, além de não 
comprometer a continuidade das atividades operacionais do MUNICÍPIO DE 
ÁLVARES MACHADO; 
 
3.15. Deverá permitir o registro, na base de dados do sistema, do valor do 
combustível negociado diretamente com os postos da rede credenciada, que passará 
a ser considerado nos casos de abastecimentos futuros, independente do preço 
indicado na bomba; 
 
3.16. Caberá à empresa contratada, a responsabilidade pela geração quinzenal dos 
dados, que deverão contemplar, no mínimo: identificação do posto (nome, endereço e 
CNPJ), data do abastecimento (data e hora), quilometragem no momento do 
abastecimento, tipo de combustível, quantidade de litros, valor unitário do 
abastecimento por litro, valor total do abastecimento, identificação do veículo (placa), 
identificação do motorista, número da ordem de serviço (desejável). 
 
3.17. As informações deverão ser geradas e disponibilizadas quinzenalmente no 
prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas após a consumação do abastecimento do 
último dia do período; preferencialmente, serem disponibilizados para cópia 
(“download”) pelo CONTRATANTE numa página (site) desenvolvida pela 
CONTRATADA especialmente dedicada para esse fim. O acesso à página deverá ser 
controlado com o uso de login/senha, fornecido e gerenciado pela CONTRATADA. 
 
3.18. Deverá permitir a parametrização do abastecimento, por meio de critérios 
estabelecidos pelos gestores da frota, com a finalidade de regular os abastecimentos 
de acordo com o perfil operacional de cada um dos veículos ou grupo de veículos; 
 
3.18.1. A possibilidade de parametrização deverá contemplar, no mínimo, os 
seguintes requisitos: 
 
a) desempenho do veículo - km/l (mínimo e máximo), considerando apenas o 
combustível principal, nos casos de veículos com motorização flex; 
 
b) tipo de combustível (principal e secundário); 
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c) quantidade de litros permitida (combustível principal e secundário), considerando a 
capacidade do tanque do veículo; 
 
d) intervalo de tempo entre as transações, considerando a possibilidade de 
abastecimento simultâneo com combustível principal e secundário; 
 
e) limite de crédito permitido durante o mês; 
 
f) quantidade de transações permitidas (calendário, horário, mínimo e máximo); 
 
g) preço por litro, por tipo de combustível e por município (mínimo e máximo); 
 
h) rede credenciada disponível (UF, município e estabelecimento), e 
 
i) hodômetro - o sistema não deverá aceitar a indicação de quilometragem inferior à 
indicada no último abastecimento, sendo que no caso de erro, deverá haver a 
possibilidade de correção, pelo respectivo gestor, em tempo real, por meio de acesso 
ao software de gestão, a fim de não comprometer o abastecimento e a 
operacionalidade do veículo. 
 
3.18.2. Os parâmetros poderão ser definidos com caráter restritivo, que impeçam a 
realização do abastecimento (transações protegidas) ou com caráter informativo, que 
apenas alertam os gestores da frota quando ocorrerem situações predefinidas, sem, 
contudo, restringir a realização do abastecimento (inconsistências); 
 
3.18.3. O sistema deverá permitir a possibilidade de alteração de determinados 
parâmetros, pelos respectivos gestores, em tempo real, por meio de acesso ao 
software de gestão, a fim de não comprometer o abastecimento e a operacionalidade 
de determinado veículo; 
 
3.18.4. A realização, pela rede credenciada, de abastecimentos de combustíveis, sem 
a devida cobertura de crédito, por inobservância dos parâmetros estabelecidos, será 
de total responsabilidade da empresa contratada; 
 
3.19. Permitir a emissão de relatórios gerenciais, financeiros, operacionais e 
cadastrais, que possibilitem o controle das despesas, consumo, condutores e 
veículos, além dos possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados. 
 
3.19.1. A empresa contratada deverá disponibilizar, no mínimo, os seguintes 
relatórios: 
 
a) relação cadastral dos veículos por unidade, em todos os níveis; 
 
b) histórico completo das operações realizadas pela frota, contendo a indicação de 
todos os dados obtidos durante os abastecimentos, tais como: data, hora, 
identificação do estabelecimento, identificação do condutor, identificação do veículo 
(placa), hodômetro do veículo no momento do abastecimento, tipo de combustível, 
quantidade em litros adquiridos, valor unitário por tipo de combustível, valor total da 
operação em R$ (reais). 
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c) histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado; 
 
d) demonstrativo das despesas realizadas por tipo de combustível, com preço médio 
unitário por tipo de combustível, por veículo ou grupo de veículos; 
 
e) demonstrativo do total consumido e do saldo remanescente por cartão, em R$ e 
em percentual; 
 
f) indicação dos desvios de hodômetro, média de consumo do veículo e tipo de 
combustível; 
 
g) desconto sobre o preço da bomba, à vista, considerando eventuais negociações 
realizadas diretamente com o posto da rede credenciada; 
 
h) individual por veículo, identificando a quilometragem percorrida entre os 
abastecimentos, intervalo de tempo e média de consumo por litro; 
 
i) demonstrativo de desempenho dos veículos por condutor, por tipo de veículo, por 
unidade; 
 
j) consolidação de despesas por veículo ou grupo de veículos; 
 
k) consumo e custo (km/l), por veículo ou grupo de veículos, considerando a 
utilização de combustível principal pelos veículos flex; 
 
l) relatórios financeiros, e 
 
m) demonstrativo das transações realizadas em situações não convencionais, 
identificando o veículo, o condutor, o estabelecimento e os valores abastecidos. 
 
3.19.2. O software de gestão deverá permitir a obtenção de relatórios relativos a todo 
o período de vigência do contrato, sendo flexível, aos gestores da frota, a seleção do 
período de consulta; 
 
3.19.3. Os relatórios deverão ser disponibilizados, em tempo real, a partir do acesso 
ao software de gestão de abastecimento e demonstrar a situação atual verificada na 
frota naquele momento, considerando todos os abastecimentos realizados até então. 
 
3.19.3.1. Os relatórios com período de abrangência superior a 30 dias poderão ser 
fornecidos diretamente pela empresa contratada, no prazo máximo de 48 horas após 
a solicitação, sem a necessidade de serem disponibilizados por meio do software de 
gestão. 
 
3.19.4. Os relatórios deverão ser acessados e visualizados pelos gestores da frota, 
com estrita observância dos respectivos níveis de acesso, conforme descrito no item 
3.8.1.; 
 
3.20. A empresa contratada deverá ainda: 
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3.20.1. Disponibilizar relatório(s), que identifique as transações protegidas por 
parâmetros que não foram realizadas, por não terem sido autorizadas, bem como 
aquelas realizadas em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelos gestores 
da frota (inconsistências); 
 
3.20.1.1. Esse relatório deverá ser disponibilizado aos gestores da frota, com 
observância dos níveis de acesso, descritos no item 3.8.1, no prazo máximo de 24 
horas após o registro da ocorrência, devendo conter informações referentes ao 
veículo, condutor, estabelecimento e o motivo que ensejou o bloqueio ou o alerta. 
 
3.20.2. Disponibilizar, até o terceiro dia útil de cada mês, relatório denominado 
Demonstrativo Mensal de Consumo de Combustível (DMCC), que contemple, na 
integra, todos os abastecimentos realizados no mês anterior; 
 
3.20.3. Elaborar, mensalmente, relatório gerencial personalizado, que indique o perfil 
de utilização dos veículos que integram a frota do MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO, que deverá apresentar, necessariamente, indicadores que demonstrem a 
relação R$/L, KM/L, KM/veículo, R$/KM, com a finalidade de identificar a necessidade 
de implantação de medidas que visam à melhoria contínua, por meio da otimização 
do uso do sistema e da redução dos custos decorrentes dos abastecimentos; 
 
3.20.4. Disponibilizar relatório que apresente, de forma consolidada, a quantidade 
(em litros) e os valores (em R$) dos combustíveis aplicados nos veículos da frota do 
MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, com a possibilidade de indexação individual 
ou conjunta dos seguintes atributos: tipo combustível, município, pasta/setor ao qual 
está vinculado o veículo, com possibilidade de corte diário, semanal, quinzenal e 
mensal; 
 
3.20.5. Priorizar as demandas de alterações sistêmicas, especialmente quanto à 
forma de apresentação dos relatórios e as ações para tratamento dos mesmos, 
sendo que, para tanto, serão agendadas reuniões, na sede do município, com a 
participação da empresa contratada e dos gestores da frota e do contrato, ocasião 
em que será definido o prazo para execução das alterações; 
 
3.21. Deverá permitir além dos dados comuns a todos os veículos, o cadastramento 
de informações particulares, que caracterizam um veículo, possibilitando a obtenção 
de relatórios e consultas a partir desses dados; 
 
4 – REDE CREDENCIADA 
 
4.1. Entende-se por rede credenciada, o conjunto de estabelecimentos, cujo ramo de 
atividade é o comércio varejista de combustíveis, previamente selecionados pela 
empresa prestadora do serviço de gestão de abastecimento e disponibilizados para a 
realização do abastecimento dos veículos pertencentes à frota do MUNICÍPIO DE 
ÁLVARES MACHADO; 
 
4.2. A empresa contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, 
durante toda a vigência do contrato, rede credenciada que permita o abastecimento 
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dos veículos que integram a frota do MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, 
observada a quantidade mínima de estabelecimentos e suas respectivas localizações 
definidas por este Termo de Referência; 
 
4.3. A empresa contratada deverá dispor de postos de abastecimento, obedecendo 
aos seguintes requisitos: 
 
4.3.1. No município de Álvares Machado a rede credenciada deverá contar com, no 
mínimo, 04 (quatro) postos de abastecimento, sendo um cujo funcionamento seja 24 
horas; 
 
4.3.2. A fim de atender as necessidades operacionais do MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO, a empresa contratada deverá, quando solicitada, promover o 
credenciamento de novos postos, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da 
solicitação formulada pelo gestor da frota, em função das necessidades que surgirem 
sempre conexas aos interesses públicos; 
 
4.3.3. Todos os postos que integram a rede credenciada, disponibilizada para atender 
a frota do MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, deverão estar devidamente 
equipados para realizar transações de acordo com a solução tecnológica adotada 
pela empresa contratada, especialmente quanto ao modelo de cartão fornecido aos 
veículos; 
 
4.3.4. Os valores dos combustíveis fornecidos pela rede credenciada serão 
faturados de acordo com o preço à vista de bomba, e/ou do valor negociado 
diretamente com o estabelecimento, caso essa possibilidade tenha sido 
efetivada; 
 
4.3.5. Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que sua 
rede credenciada possui estabelecimentos que apresentam condições de atender, de 
imediato, 50% dos postos solicitados no item 4.3.1 para atendimento do MUNICÍPIO 
DE ÁLVARES MACHADO. 
 
4.3.6. A comprovação da rede credenciada deverá ser realizada por meio do envio de 
relação (em formato MS-Excel), indexada por município, contendo nome fantasia, 
razão social, CNPJ, endereço, telefone e horário de funcionamento do posto, bem 
como a distância compreendida entre o estabelecimento e a respectiva base 
operacional do MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO; 
 
4.3.7. Caso seja necessário, os demais estabelecimentos deverão ser credenciados 
dentro do prazo de implantação do sistema, definido no item 5.1. 
 
5 – IMPLANTAÇÃO 
 
5.1. A empresa contratada deverá implantar o sistema no município, deixando-o em 
condições de pleno funcionamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
emissão da Autorização para Início dos Serviços; 
 
5.2. O processo de implantação do sistema compreende as seguintes atividades: 
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a) cadastramento dos veículos; 
 
b) cadastramento dos usuários (gestores / condutores); 
 
c) definição da logística da rede de postos credenciados; 
 
d) preparação, distribuição e instalação dos equipamentos periféricos; 
 
e) fornecimento ao MUNICÍPIO da relação dos postos credenciados; 
 
f) treinamento dos gestores e condutores; 
 
g) fornecimento de cartões para os veículos; 
 
h) divulgação da senha dos condutores, e 
 
i) outras julgadas necessárias. 
 
5.3. A empresa contratada deverá fornecer, sem custo extra à administração, 
programa de capacitação de pessoal para os condutores e gestores envolvidos na 
utilização do sistema, que deverá abordar: 
 
a) operações de cadastramento, parametrização dos cartões e limite de crédito; 
 
b) detalhamento dos procedimentos para utilização do software de gestão; 
 
c) emissão de consultas e relatórios, por meio do software de gestão; 
 
d) informações relativas à eventuais falhas operacionais e as providências 
necessárias para saná-las; 
 
e) aplicações práticas do sistema e do software de gestão; 
 
f) outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta utilização do 
sistema. 
 
5.3.1. O treinamento deverá ser ministrado na sede do município e será destinado à 
todos os motoristas e controladores envolvidos;  
 
5.3.2. Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do 
treinamento serão de inteira responsabilidade da empresa contratada; 
 
5.3.3. Para contribuir com o processo de treinamento, a contratada deverá elaborar e 
fornecer, no mínimo, 01 (um) exemplar dos materiais de apoio a seguir definidos:  
 
5.3.3.1. Guia do usuário, com orientações necessárias para a realização de todas as 
atividades afetas aos gestores da frota, em todos os níveis; 
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5.3.3.2. Vídeo em mídia tipo DVD, voltado ao treinamento dos condutores, com 
apresentação do produto e as orientações necessárias para a realização de todas as 
atividades afetas aos condutores, inclusive em relação aos procedimentos a serem 
adotados pelos frentistas nos postos da rede credenciada; 
 
6 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA 
 
6.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, em conformidade 
com o presente Termo de Referência, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer 
outras que vierem a substituí-la, alterá-la ou complementá-la; 
 
6.2. Efetuar o pagamento do combustível fornecido pelos postos que integram a 
rede credenciada, diretamente aos respectivos estabelecimentos, sendo certo 
que a contratada é a única responsável por essa atividade e que o MUNICÍPIO 
DE ÁLVARES MACHADO não responde, em hipótese alguma, por esse 
pagamento; 
 
6.3. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao MUNICÍPIO DE 
ÁLVARES MACHADO ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o 
acompanhamento realizado pelo MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO; 
 
6.4. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições que ensejaram sua habilitação, na fase 
licitatória, e naquelas exigidas na fase de contratação; 
 
6.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato que apresentar vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados; 
 
6.6. Designar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
 
6.7. Ministrar treinamento específico com a finalidade de capacitar os condutores e os 
gestores envolvidos na utilização do sistema, conforme definido no item 5.3.1.deste 
Termo de Referência; 
 
6.8. Credenciar somente postos de combustíveis que estejam regularmente inscritos 
no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo, nos termos da Lei 
estadual n.º 11.929, de 12 de abril de 2005 e da Portaria CAT 92/08, da Secretaria da 
Fazenda estadual; 
 
6.9. Deverá cumprir todas as condições exigidas nos itens 3, 4, e 5; 
 
6.10. Credenciar somente postos de combustíveis que não estejam sancionados pelo 
descumprimento da legislação ambiental; 
 
6.11. Descredenciar os postos de combustíveis sancionados pelo não cumprimento 
da legislação ambiental; 
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6.12. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato, quaisquer fatos ou 
anormalidades que possam prejudicar o bom andamento e/ou o resultado final dos 
serviços; 
 
6.13. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo MUNICÍPIO DE 
ÁLVARES MACHADO, por meio do preposto indicado, para exame e esclarecimentos 
de quaisquer problemas relacionados aos serviços contratados, no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas após a convocação; 
 
6.14. Verificar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de 
fornecimento de combustível, a cargo dos estabelecimentos da rede credenciada;  
 
6.15. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato; 
 
6.15. Fornecer todos os equipamentos periféricos necessários para operação do 
sistema, conforme solução tecnológica utilizada, bem como, substituí-los, sempre que 
necessário sem nenhum custo extra para o MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO; 
 
6.16. Fornecer os cartões de controle para cada um dos veículos da frota, com 
validade indeterminada, inclusive nos casos de extravio e incorporação de novos 
veículos, sem custo extra para a administração; 
 
6.17. Fornecer mensalmente ao MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, relação 
atualizada dos postos que integram a rede credenciada, que deverá conter: nome 
fantasia, razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço completo e telefone; 
 
6.18. Disponibilizar, por meio da internet ou outro meio eletrônico, informações 
quinzenais dos preços, históricos dos consumos praticados nos postos que 
abasteceram a frota, em R$/Litro, por tipo de combustível, ordenados por municípios, 
por unidade administrativa, por valor em ordem crescente, identificando o posto de 
abastecimento com o respectivo endereço; 
 
6.19. Os preços dos combustíveis terão como parâmetro restritivo para utilização do 
cartão, o limite estabelecido para o preço unitário (médio) do mês anterior ao da 
efetivação do abastecimento, por município, onde está instalada a base operacional 
da frota, disponibilizado no endereço eletrônico: www.anp.gov.br da ANP – Agência 
Nacional de Petróleo para os diversos tipos de combustíveis; 
 
6.20. Manter, durante toda a execução do contrato, o número mínimo de postos 
credenciados, de acordo com os parâmetros estabelecidos no item 4.3. do presente 
Termo de Referência; 
 
6.21. Fiscalizar todos os serviços prestados pela rede de postos credenciados, 
objetivando garantir um nível satisfatório de qualidade; 
 
6.22. Acompanhar a divulgação dos postos autuados e/ou interditados pela Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) em razão de problemas com a qualidade do combustível 
fornecido, bem como aqueles que tiveram o cadastro suspenso pela Secretaria da 
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Fazenda do Estado e divulgar a informação, imediatamente, aos gestores da frota, 
além de providenciar o descredenciamento e a substituição por outro 
estabelecimento, no prazo máximo de 30 dias; 
 
6.23. Comunicar, imediatamente, ao gestor da frota, quaisquer alterações verificadas 
com os postos da rede credenciada; 
 
6.24. Atender, no prazo máximo de 30 dias, as solicitações formuladas pelo gestor do 
contrato quanto à substituição de postos não qualificados ou inadequados para a 
prestação dos serviços; 
 
6.25. Disponibilizar uma central de atendimento ao usuário, que possibilite o acesso, 
por meio de ligação telefônica local, das 8h00 as 20h00, de segunda a sexta-feira, a 
fim de prestar suporte técnico visando solucionar problemas e esclarecer questões 
técnicas relacionadas ao funcionamento do sistema, sempre que necessário, não 
sendo aceito sistema de atendimento eletrônico; 
 
6.26. Disponibilizar consultor para representar a contratada perante o MUNICÍPIO DE 
ÁLVARES MACHADO, com conhecimento e experiência para atender todas as 
demandas relacionadas ao funcionamento do sistema contratado e com a 
competência necessária para realizar, em nível gerencial, quaisquer alterações da 
base de dados, bem como solucionar problemas, promover alterações e melhorias de 
sistema, independente da existência da central de atendimento ao usuário; 
 
6.27. Disponibilizar, por meio de correio eletrônico (e-mail), uma linha de 
comunicação direta com o gestor da frota, com o objetivo de divulgar, de forma 
rápida, todas as informações necessárias para a plena utilização do sistema; 
 
6.28. Realizar reuniões de trabalho trimestrais, em que os consultores da empresa e 
o gestor da frota analisarão os resultados obtidos durante o trimestre anterior, para 
traçar o plano de ação para os próximos meses, visando à melhoria contínua, por 
meio da otimização do uso do sistema e da redução de custos; 
 
6.28.1. As reuniões de trabalho serão realizadas na sede do MUNICÍPIO DE 
ÁLVARES MACHADO, até o 10º dia útil do primeiro mês subsequente ao fechamento 
do trimestre, cabendo à empresa contratada elaborar os diagnósticos e apresentar 
proposta para o plano de ação a ser implementado, com base na sua expertise e com 
o apoio de ferramentas de gestão adequadas ao caso; 
 
6.28.2. Os resultados obtidos a partir dos diagnósticos elaborados pela empresa 
contratada deverão ser apresentados ao gestor da frota por ocasião das reuniões de 
trabalho trimestrais, por meio de relatórios específicos, que serão disponibilizados na 
forma impressa e em mídia. 
 
6.29. Manter, no Setor de Transporte, em turno de 5 (cinco) horas diárias, durante 
toda a fase de implantação do sistema, profissional qualificado e com a experiência 
necessária para atender todas as demandas relacionadas ao funcionamento do 
sistema contratado; 
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6.30. Por ocasião do treinamento definido no item 5.3., divulgar aos condutores 
indicados pelo MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, por meio de correspondência 
individual e reservada, a matrícula e a respectiva senha para a realização do 
abastecimento e contratação, dos demais serviços; 
 
6.31. Providenciar o cadastramento de usuários e veículos, bem como as eventuais 
alterações, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, independente da existência 
de funcionalidade específica, disponível no software de gestão; 
 
6.32. Por ocasião da assinatura do contrato, indicar os dados necessários a serem 
informados pelo MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, objetivando o cadastramento 
dos veículos e usuários. 
 
6.33. Garantir, de forma ininterrupta (24 horas por dia), o pleno funcionamento do 
sistema, inclusive durante a realização de qualquer processo de manutenção 
(alteração, atualização, etc...), bem como, por ocasião do fechamento periódico do 
consumo (mensal), a fim de que as atividades do MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO e controle do abastecimento não sofram, em virtude de eventual 
indisponibilidade do sistema. 
 
7 – FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
7.1. Não obstante a empresa contratada ser a única e exclusiva responsável pela 
execução dos serviços descritos no presente Termo de Referência, ao MUNICÍPIO 
DE ÁLVARES MACHADO é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir 
a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços prestados. Para tanto, a Comissão de Fiscalização designada pelo 
MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO poderá: 
 
7.1.1. Ter livre acesso aos locais de execução do serviço; 
 
7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar seu 
efetivo cumprimento; 
 
7.1.3. Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela empresa contratada, 
efetivando avaliações periódicas; 
 
7.1.4. Apresentar planilha dos serviços efetivamente executados, para efeito de 
medição, descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos 
serviços contratados decorrentes de motivos imputáveis à empresa contratada, sem 
prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato. 
 
8 – ESTIMATIVA DE CONSUMO 
 
8.1. Frota do MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO: 91 (noventa e um) veículos 
automotores; (Veículos Leves, Utilitários, Pesados e maquinários); 
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8.2. O consumo médio para 12 (doze) meses de combustíveis, estimado para a frota 
do MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, a serem realizados nos postos da rede 
credenciada, é de: 
 
8.2.1. Etanol hidratado: 30.108 (trinta mil cento e oito) litros; 
 
8.2.2. Gasolina comum: 72.708 (setenta e dois mil setecentos e oito) litros; 
 
8.2.3. Diesel comum: 192.096 (cento e noventa e dois mil e noventa e seis) 
litros; 
 
8.2.4. Diesel S-10: 51.744 (cinquenta e um mil setecentos e quarenta e quatro) 
litros; 
 
9 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 
 
9.1. Fornecer o cadastro completo e atualizado dos 91 (noventa e um) veículos e 
aproximadamente 80 (oitenta) condutores e identificação das respectivas áreas que 
os mesmos estão alocados, contendo os seguintes dados: 
 
a) Tipo de frota – frota própria; 
 
b) Prefixo; 
 
c) Placa; 
 
d) Marca; 
 
e) Modelo; 
 
f) Chassi; 
 
g) Tipo de combustível; 
 
h) Ano de fabricação do veículo; 
 
i) Lotação; 
 
j) Capacidade do tanque; 
 
k) Hodômetro; 
 
l) Nome, registro funcional e unidade dos condutores; 
 
m) Base operacional da frota. 
 
9.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
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9.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um Gestor especialmente 
designado pelo município, nos termos do art. 67 da Lei nº 8666/93; 
 
9.4. Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
10 – DAS PASTAS/SETORES DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE 
ÁLVARES MACHADO 
 

PASTA/ SETOR QUANT. VEÍCULOS 

Materiais 01 

Gabinete 01 

Educação 22 

Agricultura 06 

Assistência Social 03 

Obras 34 

Saúde 24 

Total 91 

 
11 – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. Regime de empreitada por preços unitários. 
 
12 – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
12.1. Após o término de cada quinzena do mês, sendo que a primeira corresponde ao 
período do 1º ao 15º dia do mês, e a segunda ao período do 16º ao último dia do 
mês, a Contratada deverá apresentar na quinzena em referência um relatório 
analítico de despesas, devidamente aprovado pela Comissão de Fiscalização; 
 
12.2. As medições para efeito do pagamento serão realizadas de acordo com os 
seguintes procedimentos: 
 
12.2.1. No primeiro dia útil subsequente a quinzena em que foram prestados os 
serviços, a CONTRATADA entregará os relatórios gerenciais, contendo os 
quantitativos totais de cada um dos tipos de serviços realizados no período e os 
respectivos valores apurados, contendo no mínimo as seguintes informações: 
 
a) Relação cadastral dos veículos por Unidade, em todos os níveis; 
 
b) Identificação do estabelecimento (Nome e Endereço completo); 
 
c) Identificação do veículo (placa); 
 
d) Hodômetro do veículo no momento do abastecimento; 
 
e) Tipo de Combustível e/ou serviço utilizado; 
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f) A data e hora da Transação; 
 
g) Quantidade de litros adquiridos, por tipo de combustível; 
 
h) Valor da operação por tipo de combustível (unitário e total em R$); 
 
i) Identificação do Condutor. 
 
12.2.2. A Comissão de Fiscalização solicitará à CONTRATADA, na hipótese de 
glosas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a 
emissão da nota fiscal/fatura. 
 
12.2.3. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e 
apurados da seguinte forma: 
 
12.2.3.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, 
pela Taxa de Administração “T” (%) _____ (_________) na qual deverão estar 
incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e 
despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza; 
 
12.2.3.2. A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da Taxa de 
Administração (%) somada de uma unidade (conforme fórmula abaixo) ao efetivo 
montante total dos gastos incorridos pela CONTRATANTE com o abastecimento da 
frota de veículos na quinzena em referência, constante do relatório analítico de 
despesa, devidamente aprovado pela Comissão de Fiscalização. 
 

Pq = (1+__T__) x G 
      100 

Onde: 
Pq = valor total do pagamento em uma determinada quinzena; 
T = taxa de administração; 
G = gastos incorridos pela CONTRATANTE com o abastecimento da frota de veículos 
da quinzena. 
 
12.2.4. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável, 
durante a vigência do contrato e suas possíveis prorrogações; 
 
12.2.5. Será permitido à contratante negociar os preços de combustíveis diretamente 
com os postos credenciados; 
 
12.2.5.1. Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo 
com o preço à vista de bomba, e/ou do negociado diretamente pela Contratante 
com o posto credenciado; 
 
12.2.6. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, a Comissão de 
Fiscalização atestará a medição quinzenal, comunicando a CONTRATADA, no prazo 
de 03 dias contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizando a 
emissão da correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à 
comunicação dos valores aprovados; 
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12.3. As faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o CONTRATANTE, 
e apresentadas para a Comissão de Fiscalização. 
 
13 – VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
13.1. A vigência iniciar-se-á na data de expedição da Ordem de Serviço e encerrar-
se-á no termino do prazo de execução; 
 
13.2. O prazo de execução será de 12 (doze) meses, a contar da data de expedição 
da Autorização para Início dos Serviços, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 
até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o disposto no Artigo 57 da Lei nº 
8.666/93. 
 
14 – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

TIPO DE 
COMBUSTÍVEL 

QUANTIDADE MENSAL 
ESTIMADA EM LITROS 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) 

* Etanol* 2.509 2,676 6.714,08 

* Gasolina comum* 6.059 3,993 24.193,59 

* Diesel comum 16.008 3,346 53.562,77 

* Diesel S-10* 4.312 3,449 14.872,08 

TOTAL MENSAL SEM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 99.342,52 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO M 

XXX%  XXX 

VALOR TOTAL MENSAL xxx 

VALOR TOTAL PARA 12 MESES xxxx 

 
*Fonte: preços médios – Pesquisa de mercado no município de Álvares 
Machado- SP – 21/11/2017. 
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ANEXO “II” 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° XX/XXXX 
 

 
Pela presente, designamos o(a) Sr(a) 
_____________________________________, portador(a) da carteira de 
identidade nº____________, expedida por _________, inscrito no CPF/MF sob nº 
_________________, como representante da empresa 
___________________________________, no processo licitatório relativo ao 
Pregão nº_____, podendo o(a) mesmo(a) formular lances verbais em 
complemento a proposta escrita apresentada, quando convocado(a), e ainda, 
rubricar documentos e assinar declarações, renunciar ao direito de interpor 
recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões 
administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame. 
 
_________________, em____ de _____________ de 2017. 
 
______________________________________________ 
Assinatura do(a) Outorgante 
Nome: 
R.G.: 
Cargo: 
 
 
Deverá acompanhar a Carta de Credenciamento cópia simples da(o): 
 

 Procuração (nos casos de assinatura por representante); 

 Cópia do Estatuto ou Contrato Social da empresa proponente; 

 Carteira de Identidade ou documento equivalente do(a) credenciado(a) 

  



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 
CEP: 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP 

 

 
 “Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!       

Telefones: 197 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima 

 
 

ANEXO “III” 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

Pregão Presencial nº 42/2017 
 
Processo Administrativo nº 3227/2017 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEÍCULOS 
PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS. 
 
Tipo: MENOR VALOR GLOBAL 
 
Licitante:________________________________ C.N.P.J.: __________________ 
Tel Fax: (_)__________ E-mail: ___________________Celular: (     )__________  
Endereço__________________________________________________________ 

 

TIPO DE COMBUSTÍVEL 
QUANTIDADE   

MENSAL LITROS 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

Etanol 2.509 2,676  6.714,08 

Gasolina comum 6.059 3,993 24.193,59 

Diesel comum 16.008 3,346 53.562,77 

Diesel S-10 4.312 3,449 14.872,08 

VALOR TOTAL MENSAL SEM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 99.342,52 

VALOR TOTAL PARA 12 MESES SEM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   1.192.110,24 

*TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  

VALOR TOTAL MENSAL COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  

VALOR TOTAL PARA 12 MESES COM TAXA DE DMINISTRAÇÃO  

 
Prazo de Validade da Proposta (mínimo de 60 dias):_______________  
 
Condições de Pagamento: até 28 (vinte e oito) dias. 
 
O preço ofertado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto 
licitado. 
 
Se vencedora, apresentará no prazo de dois dias úteis proposta atualizada com os 
preços obtidos durante a sessão de pregão. 
 

.............., .. de .......... de 2017. 
 
 

___________________________________________ 
(Nome e assinatura do representante legal da licitante) 
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ANEXO “IV” 
 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° XX/XXXX 
 
 
________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ nº ____________________________ , por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr.(a) _______________________________ , portador(a) da Carteira 
de Identidade nº__________________ e do CPF nº____________________ , 
DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988 e do Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, c/c o art. 27, 
inciso V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 
 
 

_______________________ , em ___ de _____________ de 2017. 
 

____________________________________________________ 
Representante Legal 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO “V” 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO N° XXX/XX 

 
___________________________________________ , inscrita no CNPJ nº 
__________________________ , representada pelo(a) Sr.(a) 
___________________________ , portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_________________________ e do CPF nº_________________ , DECLARA, 
para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, que:  
 
(assinalar somente UM dos campos abaixo, conforme se enquadre) 
 
(  ) cumpre plenamente os requisitos de habilitação referente a licitação em 
epígrafe. 
 
(  ) na condição de microempresa/empresa de pequeno porte, cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação referentes à licitação em epígrafe. 
 
(  ) na condição de microempresa/empresa de pequeno porte, encontra-se em 
situação regular de habilitação referente à licitação em epígrafe, ressalvada a 
existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal, comprometendo-se 
a promover a sua regularização caso se sagre vencedora do certame, nos termos 
do referido edital. 
 

DECLARA, ainda, que não se encontra impedida de participar de licitações 
por inidoneidade, na esfera municipal, estadual e federal ou suspensa de licitar com o 
município de Álvares Machado. 
 
 

___________________ , em ______ de ___________ de 2017. 
 
 

______________________________________ 
Representante legal 
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ANEXO “VI” 
 
 

MODELO DE DECL. PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° XX/XXXX 

 
 
 
___________________________________________________, inscrita no CNPJ 
nº ____________________ , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 
_______________ e do CPF nº ____________________, DECLARA, para fins 
legais, ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos do artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006, não estando incurso nas exclusões do §4º do 
citado artigo. 
 
________________, em _____ de _____________ de 2017. 
 
 
 
          ______________________________________ 
                                Representante Legal 

 
 
 
 
 
 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 
CEP: 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP 

 

 
 “Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!       

Telefones: 197 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima 

ANEXO “VII” 
  
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO 
DE COMBUSTIVEIS DE VEÍCULOSPRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS  

 
CONTRATO Nº         /2017 – PREGÃO N° XX/XXX – PROC. N° XX/XXX – HOMOL: __/__/___ 

 
Pelo presente instrumento, as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO, entidade de direito público interno, com sede à Praça da Bandeira, s/n° – 
Centro, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.206.424/0001-10, neste ato 
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, SR. XXXXXXXXXXX, portador do RG nº 
XXXXX /SSP/SP e inscrito no CPF sob nº XXXXXXX, doravante designado 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa __________________, com sede na 
_______________, no Município de _________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________, neste ato representado por seu __________portador do RG nº 
____________CPF. nº ____________, residente e domiciliado na 
__________________, no Município de _______________, doravante denominada 
CONTRATADA, firmam o presente instrumento, na melhor forma de direito, pelas 
cláusulas e condições abaixo relacionadas: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O presente instrumento objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE 
COMBUSTIVEIS DE VEÍCULOSPRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS. 

  
1.2. Consideram-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos: 

 
a)  Edital do PREGÃO nº 42/2017 e seus Anexos;  
b) Proposta de __ de _________ de 2017, apresentada pela CONTRATADA; 

 
1.3. Os serviços deverão ser executados com fornecimento de todos os equipamentos 
necessários e mão de obra, mediante Ordem de Serviço, a ser emitida pela 
Administração do município. 
 
1.4. Constitui objeto deste Contrato os serviços descritos abaixo: 

 

 

TIPO DE COMBUSTÍVEL 
QUANTIDADE   MENSAL 

LITROS 
PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

Gasolina comum*    

Álcool hidratado*    

Óleo diesel S-10*    

VALOR TOTAL MENSAL SEM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  

VALOR TOTAL PARA 12 MESES SEM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  

VALOR TOTAL MENSAL COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  

VALOR TOTAL PARA 12 MESES COM TAXA DE DMINISTRAÇÃO  
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CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO NA FASE DE 
IMPLANTAÇÃO 

 
2.1 A CONTRATADA deverá implantar o sistema em todas as unidades da 
CONTRATANTE e postos credenciados dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data do recebimento pela CONTRATADA da Autorização de  
Início  de  Serviços,  na  conformidade  da  especificação  contida  no  Termo  de 
Referência  -  Anexo  I  e  demais  condições  estabelecidas  no  edital  e  na  
proposta apresentada .  
 
2.2 Os serviços de implantação do sistema somente serão recebidos pela 
CONTRATANTE após o atendimento de todas as condições  estabelecidas  neste 
instrumento,  nas  especificações  constantes  do  Termo  de  Referência  e  demais 
documentos  dele  integrantes,  desde  que  atingido  o  fim  a  que  se  destinam,  
com eficácia e qualidade requerida.  
 
2.3  Ao  concluir  os  serviços  de  implantação  do  sistema, a  CONTRATADA  
deverá comunicar o fato à CONTRATANTE por escrito. 
 
2.5 Até 15 (quinze) dias após o  término  dos  serviços  de  implantação  do  sistema  
e verificadas e aprovadas as condições técnicas dos serviços, o CONTRATANTE fará 
o recebimento definitivo do serviço de implantação. 
 
2.6 Caso não  tenham  sido  atendidas  as  condições  contratuais  e  técnicas,  será 
lavrado  Termo  de  Recusa,  onde  serão  apontadas  as  falhas  e  irregularidades 
constatadas,  e  a  Administração  determinará  a  retomada  da  contagem  do  prazo  
a partir da lavratura do termo mencionado. 
  
2.7 A CONTRATANTE poderá aceitar, a seu critério, o recebimento de parte dos 
serviços de implantação do sistema, desde que obedecidas às condições exigidas e 
vigentes. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 

3.1. Após o término de cada quinzena do mês, sendo que a primeira corresponde ao 
período do 1º ao 15º dia do mês, e a segunda ao período do 16º ao último dia do 
mês, a Contratada deverá apresentar na quinzena em referência um relatório 
analítico de despesas, devidamente aprovado pela Comissão de Fiscalização; 
 
3.2. As medições para efeito do pagamento serão realizadas de acordo com os 
seguintes procedimentos: 
 
3.2.1. No primeiro dia útil subsequente a quinzena em que foram prestados os 
serviços, a CONTRATADA entregará os relatórios gerenciais, contendo os 
quantitativos totais de cada um dos tipos de serviços realizados no período e os 
respectivos valores apurados. 
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3.3. A Comissão de Fiscalização solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas 
e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da 
nota fiscal/fatura. 
 
3.4. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e apurados 
da seguinte forma: 
 
3.5. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pela 
Taxa de Administração “T” (%) _____ (_________) na qual deverão estar incluídos 
todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas 
indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza; 
 
3.6. A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da Taxa de 
Administração (%) somada de uma unidade (conforme fórmula abaixo) ao efetivo 
montante total dos gastos incorridos pela CONTRATANTE com o abastecimento da 
frota de veículos na quinzena em referência, constante do relatório analítico de 
despesa, devidamente aprovado pela Comissão de Fiscalização. 
 

Pq = (1+__T__) x G 
       100 

Onde: 
Pq = valor total do pagamento em uma determinada quinzena; 
T = taxa de administração; 
G = gastos incorridos pela CONTRATANTE com o abastecimento da frota de veículos 
da quinzena. 
 
3.7. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável, 
durante a vigência do contrato e suas possíveis prorrogações; 
 
3.8. Será permitido à contratante negociar os preços de combustíveis diretamente 
com os postos credenciados; 
 
3.9. Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o preço à 
vista de bomba, e/ou do negociado diretamente pela Contratante com o posto 
credenciado; 
 
3.10. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, a Comissão de 
Fiscalização atestará a medição quinzenal, comunicando a CONTRATADA, no prazo 
de 03 dias contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizando a 
emissão da correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à 
comunicação dos valores aprovados; 
 
3.11. As faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o CONTRATANTE, 
e apresentadas para a Comissão de Fiscalização. 
 

CLÁUSULA QUARTA – VALOR, REAJUSTE E PAGAMENTO 
 

4.1 O valor total estimado do presente contrato é de R$_________ 
(_______________), incluindo a taxa administrativa de _____% que a 
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CONTRATADA receberá sobre o valor total de  combustíveis  consumidos  e  de 
serviços prestados.  
  
4.2 Os preços contratados somente poderão ser alterados se na vigência do contrato 
houver autorização governamental ou, em casos excepcionais desde que atendido o 
disposto no artigo 65 da Lei de Licitações e Contratos. 
 
4.3 Os pagamentos serão efetuados em até 28 (vinte e oito) dias após apresentação 
da Nota Fiscal e protocolização/ atestada pela Secretaria/ Divisão solicitante da 
entrega do objeto. 
 
4.4. A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica – NF em 
conformidade com o estabelecido pelo Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, 
exceto para os segmentos constantes no Protocolo ICMS 191, de 30 de novembro de 
2010. 
 
4.5 A  contagem  do  prazo  para  pagamento  terá  início  e encerramento  em  dias  
de expediente junto ao órgão CONTRATANTE. 
 
4.5.1 Na hipótese do dia acordado para o pagamento cair no sábado, domingo ou 
feriado, a efetivação do pagamento se dará no primeiro dia útil após a aludida data. 
 
4.6 Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o  
prazo  para  o  pagamento,  sendo  iniciada  nova  contagem  somente  após  a 
regularização dessa documentação. 
 
4.7. Eventuais atrasos no pagamento por culpa exclusiva da CONTRATANTE 
implicará na correção do valor pelo INPC/IBGE ou outro índice que venha a substituí-
lo, entre o dia que se daria o pagamento até a efetiva data da quitação. 
 
4.8. Os pagamentos somente serão realizados mediante a apresentação da GPS - 
Guia da Previdência Social, caso a CONTRATADA se enquadre nesta condição, bem 
como mediante a apresentação da GFIP, acompanhada do comprovante de entrega 
referente ao mês do fato gerador. 
 
4.9. Na hipótese de reclamações trabalhistas movidas contra a CONTRATADA por 
seus empregados, em litisconsórcio passivo, o CONTRATANTE poderá reter 
pagamentos pendentes, equivalentes às quantias suficientes à garantia de eventuais 
indenizações trabalhistas, até o trânsito em julgado das respectivas sentenças. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS 
 
5.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  
 
Conta: 46 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.03 
Funcional: 041230009 – Administração 
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Projeto/Atividade: 2009000 – Manutenção dos Serviços de Finanças 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 - Tesouro 
 
Conta: 18 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.01 
Funcional: 041220003 – Administração 
Projeto/Atividade: 2003000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 - Tesouro 
 
Conta: 65 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.04 
Funcional: 123610047- Educação 
Projeto/Atividade: 2041000 – Manutenção do Ensino Fundamental 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 - Tesouro 
 
Conta: 70 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.04 
Funcional: 123610061 - Educação 
Projeto/Atividade: 2041000 – Manutenção do Ensino Fundamental 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 5 – Transferências e Convênios Federais – Vinc 
 
Conta: 120 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.08 
Funcional: 206050011 - Agricultura 
Projeto/Atividade: 2011000 – Manutenção dos Serviços da Secretaria da Agricultura 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 – Tesouro 
 
Conta: 200 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.10 
Funcional: 082440034 – Assistência Social 
Projeto/Atividade: 2033000 – Manutenção dos Serv. do Fundo de Assistência Social 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 – Tesouro 
 
Conta: 126 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.09 
Funcional: 154520023 - Urbanismo 
Projeto/Atividade: 2023000 – Manutenção dos Serviços Públicos 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 – Tesouro 
 
Conta: 108 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.07 
Funcional: 103010021 - Saúde 
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Projeto/Atividade: 2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 1 – Tesouro 
 
Conta: 110 – Crédito Orçamentário 
Unidade Orçamentária: 02.07 
Funcional: 103010021 - Saúde 
Projeto/Atividade: 2021000 – Manutenção dos Serviços da Saúde 
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 5 – Transferências e Convênios Federais – Vinc 
 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

6.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar do 
recebimento da Ordem de Serviço a ser expedida pela Contratante, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses, 
conforme Art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
6.2.  A recusa injustificada em aceitar, assinar ou retirar a Ordem de Serviços ou o 
instrumento equivalente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida por parte da contratante, sujeitando-a 
às sanções previstas no Edital, na Lei Federal nº8.666/93, na Lei Federal 
nº10.520/2002. 
 
6.3. O serviço poderá ser recusado se não atender a qualquer uma das 
especificações relacionadas no Anexo I, obrigando-se a contratada a efetuar, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, às suas expensas, os reparos e substituições indicadas 
pela Secretaria interessada. 
 
6.4. Os serviços serão recebidos definitivamente após vistoria realizada por um 
funcionário designado pela Secretaria requisitante que comprove a adequação das 
especificações e quantidades aos termos do edital. 
 
6.5. Eventual prorrogação de prazo, a critério da Administração, deverá ser 
formalizada por termo de aditamento, observadas as regras do disposto no art. 57 da 
Lei Federal nº 8.666/93, após aprovação pela Administração do município. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇO E DO REALINHAMENTO 
 
7.1. Os preços não poderão ser reajustados em periodicidade inferior a 01 (um) ano 
e, sendo o caso, será aplicado índice INPC/IBGE ou outro que venha a substitui-lo. 
 
7.2. Os preços contratados somente poderão ser realinhados se na vigência do 
contrato for verifica alguma das hipóteses previstas no artigo 65, II, “d” da Lei Federal 
nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

 
8.1. Prestar os serviços no prazo e condições estipulados no Termo de Referencia, 
sem prejuízo das exigências pela fiscalização, com vistas a executar todos os 
serviços nas condições e prazos estabelecidos. 
 
8.2 Efetuar o pagamento do combustível e demais produtos fornecidos pelos postos 
que integram a rede credenciada, diretamente aos respectivos estabelecimentos, 
sendo  certo  que  a  contratada  é  a  única  responsável por  essa  atividade e que  o 
CONTRATANTE não responde, em hipótese alguma, por esse pagamento;  
 
8.3 Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento realizado pela 
CONTRATANTE; 
 
8.4 Assumir integral responsabilidade técnica e civil pelos serviços prestados. 
 
8.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para 
a contratação. 
 
8.6 Ministrar  treinamento  específico  com  a  finalidade  de  capacitar  os  condutores  
e os gestores envolvidos na utilização do sistema, conforme definido no item 5.3 do 
Termo de Referência – Anexo I do edital;  
 
8.7 Credenciar somente postos de combustíveis que estejam regularmente inscritos 
no cadastro de  contribuintes  do  ICMS  do  Estado  de  São  Paulo,  nos  termos  da  
Lei estadual n.º 11.929, de 12 de abril de 2005 e da Portaria CAT 92/08, da 
Secretaria da Fazenda estadual; 
  
8.8 Descredenciar os postos de combustíveis que tiverem suspenso o cadastro do 
ICMS do Estado de São Paulo, nos termos da Lei estadual n.º 11.929, de 12 de abril 
de 2005 e da Portaria CAT 92/08, da Secretaria da Fazenda estadual; 
 
8.9 Credenciar somente postos de combustíveis que não estejam sancionados pelo 
descumprimento da legislação ambiental; 
 
8.10 Descredenciar os postos de combustíveis sancionados  pelo  não  cumprimento 
da legislação ambiental; 
 
8.11 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, quaisquer fatos ou anormalidades 
que possam prejudicar o bom andamento e/ou o resultado final dos serviços; 
 
8.12 Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CONTRATANTE, 
por meio do preposto indicado, para exame e  esclarecimentos  de quaisquer 
problemas relacionados aos serviços contratados, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas após a convocação; 
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8.13 Verificar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de 
fornecimento de combustível, a cargo dos estabelecimentos da rede credenciada; 
 
8.14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato; 

 
8.15  Fornecer  todos  os  equipamentos  periféricos  necessários  para  operação  do 
sistema,  conforme  solução  tecnológica  utilizada,  bem  como,  substituí-los,  
sempre que necessário, sem nenhum custo extra para a CONTRATANTE;  
 
8.16 Fornecer os cartões de controle para cada um dos veículos da frota,  com 
validade  indeterminada,  inclusive  nos  casos  de  extravio  e  incorporação  de  
novos veículos, sem custo extra para a administração;  
 
8.17 Fornecer, mensalmente, à CONTRATANTE, relação atualizada dos postos que 
integram a rede credenciada, que deverá conter: nome  fantasia,  razão social, CNPJ, 
inscrição estadual, endereço completo e telefone; 
  
8.18 Deverá cumprir todas as condições exigidas nos itens do Termo de Referencia 
(Anexo I do edital); 
 
8.19 Os preços dos combustíveis terão como parâmetro restritivo para utilização do 
cartão, o limite estabelecido  para  o  preço  unitário  (médio)  do  mês  anterior  ao  
da efetivação do abastecimento, por município, onde está instalada a base 
operacional da frota, disponibilizado no endereço eletrônico: www.anp.gov.br da ANP 
– Agência Nacional de Petróleo para os diversos tipos de combustíveis;  
 
8.20 Manter, durante toda a execução do contrato, o número mínimo de postos 
credenciados, de acordo com os parâmetros estabelecidos no item 4.3. do Termo de 
Referência – Anexo II do edital;  
 
8.21 Fiscalizar todos os serviços prestados pela rede de postos credenciados, 
objetivando garantir um nível satisfatório de qualidade;  
 
8.22 Acompanhar a divulgação dos postos autuados e/ou interditados pela Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) em razão de problemas com a qualidade do combustível 
fornecido, bem como aqueles que tiveram  o  cadastro suspenso  pela  Secretaria  da 
Fazenda  do  Estado  e  divulgar  a  informação,  imediatamente,  à  Comissão  de 
Fiscalização,  além  de  providenciar  o  descredenciamento  e  a  substituição  por  
outro estabelecimento, no prazo máximo de 30 dias;  
  
8.23 Comunicar, imediatamente, à CONTRATANTE, quaisquer alterações verificadas 
com os postos da rede credenciada; 
 
8.24 Atender, no prazo  máximo  de  30  dias,  as  solicitações  formuladas  pela 
CONTRATANTE quanto  à  substituição  de  postos  não  qualificados  ou 
inadequados para a prestação dos serviços; 
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8.25 Disponibilizar uma central de atendimento ao usuário, que possibilite o acesso, 
por meio de ligação telefônica local, das 8h00 as 20h00, de segunda a sexta-feira, a 
fim de prestar suporte técnico visando solucionar  problemas  e  esclarecer  questões 
técnicas  relacionadas  ao  funcionamento  do  sistema, sempre  que  necessário,  
não sendo aceito sistema de atendimento eletrônico;  
 
8.26 Disponibilizar consultor para representar a  contratada  perante  a  
CONTRATANTE,  com  conhecimento  e  experiência  para  atender todas as 
demandas relacionadas ao funcionamento do sistema contratado e com a 
competência  necessária  para  realizar,  em  nível  gerencial,  quaisquer  alterações 
da base  de  dados,  bem  como  solucionar  problemas,  promover  alterações e  
melhorias de sistema, independente da existência da central de atendimento ao 
usuário; 
 
8.27 Disponibilizar, por meio de correio eletrônico (e-mail), uma  linha  de 
comunicação  direta  com  o município, com o  objetivo  de divulgar, de forma rápida, 
todas as informações necessárias para a plena utilização do sistema;  
 
8.28 Realizar reuniões de trabalho trimestrais, em que os consultores da empresa e o 
gestor da frota analisarão os resultados obtidos durante o trimestre anterior, para 
traçar o plano de ação para os próximos meses, visando à melhoria contínua, por 
meio da otimização do uso do sistema e da redução de custos; 
 
8.28.1 As reuniões de trabalho serão realizadas na sede do MUNICÍPIO DE 
ÁLVARES MACHADO, até o 10º dia útil do primeiro mês subsequente ao fechamento 
do trimestre, cabendo à empresa contratada elaborar os diagnósticos e apresentar 
proposta para o plano de ação a ser implementado, com base na sua expertise e com 
o apoio de ferramentas de gestão adequadas ao caso; 
 
8.28.2 Os resultados obtidos a partir dos diagnósticos elaborados pela empresa 
contratada deverão ser apresentados ao gestor da frota por ocasião das reuniões de 
trabalho trimestrais, por meio de relatórios específicos, que serão disponibilizados na 
forma impressa e em mídia. 
 
8.29 Por ocasião do treinamento definido no item 5.3., divulgar aos condutores 
indicados pela CONTRATANTE, por meio  de  correspondência  individual  e 
reservada,  a  matrícula  e  a  respectiva  senha  para  a realização  do  
abastecimento  e contratação dos demais serviços;  
 
8.30 Providenciar o cadastramento de usuários, dos veículos, bem como as eventuais 
alterações, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, independente da existência 
de funcionalidade específica, disponível no software de gestão; 
 
8.31 Por ocasião da assinatura do contrato, indicar os dados necessários a serem 
informados pelo MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, objetivando o cadastramento 
dos veículos e usuários. 
 
8.32 Garantir, de forma ininterrupta (24 horas por dia), o pleno funcionamento do 
sistema, inclusive durante a realização de qualquer processo de manutenção 
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(alteração, atualização, etc...), bem como, por ocasião do fechamento periódico do 
consumo (mensal), a fim de que as atividades do MUNICÍPIO DE ÁLVARES 
MACHADO e controle do abastecimento não sofram em virtude de eventual 
indisponibilidade do sistema. 
 
8.33 Levar imediatamente ao conhecimento da fiscalização qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, 
especialmente se impeditivo da execução dos serviços, para adoção das medidas 
cabíveis, bem como, por comunicar, por escrito e de forma detalhada todo tipo de 
acidente que venha a ocorrer. 
 
8.34 Manter boas relações com os funcionários do CONTRATANTE, acatando 
quaisquer instruções e o que mais emanar da fiscalização. 
 
8.35 Responsabilizar-se, com exclusividade, por todos os tributos, taxas e/ou 
encargos de qualquer natureza, devidos aos poderes públicos, quer sejam eles 
federais, estaduais ou municipais em razão do fornecimento do objeto da licitação, 
comprometendo-se a saldá-los, por sua conta, nos prazos e na forma prevista na 
legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-
de-obra, transportes de seu pessoal de todos os equipamentos e materiais, assim 
como todos os demais custos que incidam direta ou indiretamente e que estejam 
relacionados com o objeto licitado. 
 
 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATANTE 

  
9.1 Fornecer o cadastro completo e atualizado dos 91 (noventa e um) veículos e 
dos 80 (oitenta) condutores e identificação das respectivas áreas que os mesmos 
estão alocados, contendo os seguintes dados: Placa, Marca, Modelo, Chassi, 
Tipo de combustível, ano de fabricação do veículo, Lotação, Capacidade do 
tanque, Hodômetro, Nome, registro funcional e unidade dos condutores; 
 
9.2 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
 
9.3 Expedir a devida Ordem para início dos serviços na forma do Edital. 
 
9.4 Prestar todos os esclarecimentos necessários à prestação dos serviços. 
 
9.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um Gestor 
especialmente designado pelo município, nos termos do art. 67 da Lei nº 8666/93; 
 
9.6 Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
9.7 Convocar a Contratada para reuniões, sempre que necessário; 
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9.8 Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços 
aprovadas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados pela 
Contratada, no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente 
atestadas, comunicando  à  Contratada,  por  escrito  e  tempestivamente,  
qualquer  mudança  de Administração e endereço de cobrança;  
 
9.9 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do 
Contrato, em especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 - A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar 
de comparecer, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 
 
10.2 - Pelo atraso injustificado na assinatura do contrato e prestação dos serviços 
objeto desta licitação, sujeitar-se-á o faltoso, sem prejuízo do disposto no § 1º do 
artigo 86 da Lei nº 8.666/93, às multas de mora adiante discriminadas, a serem 
calculadas sobre o valor global adjudicado à licitante: 
 
10.2.1 - Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) do valor global 
adjudicado à licitante, por dia de atraso na entrega do objeto; 
 
10.2.2 - Atraso superior a 05 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem 
anterior, será considerado pela Administração a inexecução total ou parcial do ajuste. 
 
10.3 - Em caso de inexecução parcial do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades: 
 
10.3.1 - Advertência; 
 
10.3.2 - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global da obrigação 
não cumprida; 
 
10.4 - Em caso de inexecução total do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes 
penalidades: 
 
10.4.1 - Multa de 40% (quarenta por cento) calculada sobre o valor global adjudicado 
à licitante; 
 
10.4.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
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10.5 - A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta 
a ampla defesa da Adjudicatária/ Contratada. 
 
10.5.1 - Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos 
conforme consta do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
10.6 - As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a 
que o faltoso tiver direito ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que 
neste último caso, somente se o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 
30 (trinta) dias contados da data da respectiva notificação. 
 
10.7 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 
10.8 - A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a 
ampla defesa da adjudicatária. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

 
11.1 Este contrato poderá ser rescindido: 
 
11.1.1 Unilateralmente, pelo MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO, quando 
ocorrer os motivos previstos nos incisos I ao XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 
8.666/93. 
 
11.1.2 Bilateralmente, acordado entre as partes, prevalecendo a conveniência do 
MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO. 
 
11.1.3 Judicialmente, nos termos da legislação de regência. 
 
11.2 A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos acarretará assunção imediata do objeto contratado, no 
estado e local em que se encontrar. 
 
11.3 A rescisão contratual por qualquer das causas previstas no art. 77, "caput" e 
no art. 78, I a XII da Lei Federal nº 8.666/93 acarretará à CONTRATADA as 
consequências elencadas nos incisos I a IV, do art. 80 da mesma lei, sem 
prejuízo das demais sanções previstas em tal diploma e no Decreto Municipal nº 
9.034, de 16 de maio de 2013. 
 
11.4 Na hipótese da cláusula anterior poderá, desde logo, o CONTRATANTE 
rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de interpelação judicial. 
 
11.5 No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá 
os direitos da CONTRATANTE em aplicar as sanções e medidas previstas neste 
contrato, em lei ou em regulamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ADITAMENTO 
 
12.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
estabelecidas em contrato, os acréscimos ou supressões relacionadas com os 
serviços contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO GESTOR DO CONTRATO E PREPOSTO 
 
13.1 Pelo CONTRATANTE fica desde já designado como Gestor deste Contrato, 
nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o Sr. XXXXXXXXX, que poderá 
designar formalmente preposto para o encargo.     
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1 No desempenho de suas funções é assegurado à fiscalização, a cargo da 
Secretaria interessada, o direito de requisitar informações e esclarecimentos, 
sempre que julgar conveniente, assim como verificar a perfeita execução do 
contrato em todos os seus termos e condições. 
 
14.2 Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento de cada uma 
das etapas do contrato, em especial quanto á quantidade e qualidade dos serviços 
executados, de modo a fazer cumprir a lei e as disposições do Edital. 
 
14.3 Verificada a ocorrência de alguma irregularidade no cumprimento do 
contrato, a fiscalização tomará as providencias legais e contratuais cabíveis, 
inclusive quanto à aplicação das penalidades aqui previstas e na Lei Federal n° 
8.666/93. 
 
14.4 A presença da fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da 
contratada pelo perfeito cumprimento do contrato em todos os seus termos e 
contornos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA E/OU SUB-ROGAÇÃO 
 
15.1 É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, do serviço objeto deste contrato, bem como sua a 
associação com outrem para executá-lo, sob pena de rescisão contratual e 
consequências e penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
16.1 Aplicam-se a este contrato as normas da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 
Federal nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006, e, nos casos em que a 
legislação for omissa, observar-se-ão, também, os princípios de direito público e, 
supletivamente, no que com eles não colidirem, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. 
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16.2 O presente contrato encontra-se vinculado ao edital de licitação que o 
originou e à proposta da contratada, nos termos do art. 55, XI da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17.1 Fica eleito o Foro da comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, 
para nele serem dirimidas as dúvidas oriundas do presente contrato. 
 
17.2 E, por estarem às partes de pleno acordo, firmam o presente contrato, para que 
produza todos os seus devidos e legais efeitos. 
                                                     
                                                         

Álvares Machado,        de                    de  2017. 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXX 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
       

____________________________  _____________________________ 
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ANEXO “VIII” 

  
 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEÍCULOS 
PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS. 
 
PREGÃO Nº 42/2017           -       CONTRATO Nº   xxx  /2017 
 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 
 
CONTRATADA: ......................................................................... 
 

Na qualidade de Contratante e Contratada respectivamente, 
no Termo acima identificado, e, cientes de seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damo-
nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e do nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que 

todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados relativamente ao aludido 
processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de 
então, a contagem dos prazos processuais.                                                      
 

Álvares Machado,       de                         de 2017 
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 
 
 
 

JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

e-mail: Cabrera@alvaresmachado.sp.gov.br 
 
 
 

CONTRATADA: XXXXXXX 
XXXXXXXX 

e-mail: xxxxxxx 
 

 
 
 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 
CEP: 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP 

 

 
 “Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!       

Telefones: 197 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima 

 
 
 
 

ANEXO “X” 
 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 

CNPJ Nº: 43.206.424/0001-10 

CONTRATADA:  

CNPJ Nº:  

CONTRATO N°:  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA: 01 (UM) ANO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEÍCULOS 

PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS. 

VALOR (R$):  

 
    Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra 
epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à 
correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado 
na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão 
remetidos quando requisitados. 

 
 

Álvares Machado,    de                   de 2017. 

 
 
 

JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

E-mail: Cabrera@alvaresmachado.sp.gov.br 
 
 
 


