
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 09.10113/2019
Fls._______________
Visto: ____________

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020/SML/PVH

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09.10113/2019

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

AVISOS IMPORTANTES

Senhores Licitantes, 

Recomendamos  aos  interessados  em
participar do Pregão regido por este Edital a
atenta  leitura  das  condições/exigências  nele
estabelecidas,  notadamente  quanto  aos
requisitos  de  participação,  formulação  de
propostas de preços, documentos de habilitação,
prazos e limites de tempo nele estabelecidos. 

Lembramos  que  será  de  inteira
responsabilidade dos licitantes à observância
de mensagens, avisos e comunicados inseridos no
chat dos lotes e/ou no campo de mensagens geral
no Sistema Licitações-e, relativamente a este
Pregão. 

Ressaltamos  ainda  que  deverá  ser
observado,  em  todo  caso,  os  horários  de
expediente  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações, ou seja, de 08h às 14h (hora local
de Porto Velho), em dias úteis. Os trabalhos no
sistema, quando necessário, poderão ultrapassar
tais  horários,  observados  os  horários
comerciais e desde que comunicado previamente
em campo próprio do Sistema.

Dúvidas  podem  ser  esclarecidas  junto  à
Pregoeira ou membros da Equipe de Pregão 05,
pelo  e-mail  pregoes.sml@gmail.com ou  pelo
telefone (69) 3901-3639 e (69) 3901-3069.
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020/SML/PVH, TIPO MENOR PREÇO. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços
de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos
credenciados  através  de  sistema  informatizado,  utilizando  cartão
magnético  (tarjeta)  ou  cartão  eletrônico  tipo  smart  com  chip,  com
vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos
(ônibus), que realizarão os serviços de transporte escolar terrestre
rural por um período de 12 (doze) meses, visando atender a Secretaria
Municipal  de  Educação  –  SEMED, conforme  especificações  técnicas,
unidades e quantidades definidas nos  Anexos I e II deste Edital, as
quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando
da elaboração de suas pro postas. 

VALOR ESTIMADO: R$ 3.696.015,52 (três milhões, seiscentos e noventa e
seis mil quinze reais e cinquenta e dois centavos).

DATA  DE  ABERTURA: 16  de  abril  de  2020  às  09h30min  (horário  de
Brasília). Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

DISPONIBILIDADE  DO  EDITAL: O  Instrumento  Convocatório  e  todos  os
elementos  integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e
retirada  somente  nos  endereços  eletrônicos  Page:
www.portovelho.ro.gov.br e www.licitacoes-e.com.br  .   

Porto Velho – RO, 01 de abril de 2020.

Janíni F. Tibes
Pregoeira
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020/SML/PVH
PROCESSO Nº 09.10113/2019

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML,  vem,  por
intermédio da pregoeira designado pela Portaria nº 001/2020/GAB/SML de
13.01.2020,  publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de
Rondônia  -  AROM  nº  2628  de  14.01.2020,  tornar  público  para
conhecimento  dos  interessados  que  fará  realizar  esta  licitação  na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, visando atender à
Secretaria  Municipal  de  Educação  -  SEMED, nos  termos  da  Lei
Complementar nº 654, de 06 de março de 2017, publicada no DOM Nº.
5.405, de 06 de março de 2017, Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002,
Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006, Lei Complementar nº 123
de  14  de  dezembro  de  2006  e  suas  alterações,  aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações, e demais normas regulamentares estabelecidas
neste edital e seus anexos.

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1.  OBJETO:  Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  dos
serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de
postos credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão
magnético  (tarjeta)  ou  cartão  eletrônico  tipo  smart  com  chip,  com
vistas  ao  atendimento  da  necessidade  de  abastecimento  dos  veículos
(ônibus), que realizarão os serviços de transporte escolar terrestre
rural por um período de 12 (doze) meses, visando atender a Secretaria
Municipal de Educação – SEMED, conforme disposições deste Edital e seus
anexos.

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/04/2020 às 14h00min. 

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/04/2020 às 09h30min.

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/04/2020 às 09h30min.

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 16/04/2020 às 10h30min.

1.6.  Para todas as referências de tempo será observado o  horário de
Brasília/ DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO I-A: Planilha de Custo e Formação de Preços;
c) ANEXO II: Termo de Referência;
d)  ANEXO  III: Modelo  de  Declaração  de  Elaboração  Independente  de
Proposta;
e)  ANEXO  IV: Modelo  de  Declaração  de  Superveniência  de  Fato
Impeditivo;
f) ANEXO V: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas
Relativas ao Trabalho do Menor;
g) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
h) ANEXO VII: Minuta de Contrato.
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2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1.  O presente pregão eletrônico será realizado em sessão pública,
por  meio  de  sistema  eletrônico  que  promova  a  comunicação  pela
INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto,
os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. A
partir do horário previsto neste Edital, a sessão pública na Internet
será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de
acesso e senha.

2.2.  Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência
Municipal  de  Licitações  -  SML,  designado  Pregoeiro, mediante  a
inserção  e  monitoramento  de  dados  gerados  ou  transferidos  para  o
aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica do Banco do
Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-e.com.br,  opção  “acesso
identificado”.

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório
deverão  ser  enviados  ao  pregoeiro  em  até  3 (três)  dias  úteis
anteriores  a  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente por meio eletrônico, pregoes.sml@gmail.com.

2.4. As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no
campo MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5.  O  fornecedor  deverá  observar  as  datas  e  os  horários  limites
previstos para recebimento e abertura da proposta, atentando também
para a data e horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.6. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente
encaminhamento  da  proposta  de  preços,  exclusivamente,  por  meio  do
sistema  eletrônico  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  opção  "Acesso
Identificado", observando data e horário limite estabelecidos.

2.7. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá
manifestar,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  tem  pleno
conhecimento  das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e que
sua proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento
convocatório.

2.8.  No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de
lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes,
os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem  prejuízo  dos  atos
realizados;

2.9.  Quando  a  desconexão  persistir  por  tempo  superior  a  10  (dez)
minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação  expressa  aos  participantes,  no  campo  de  mensagens  do
sistema Licitações-e.

2.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante  a  Sessão  Pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus
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decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

3. DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Conforme  informado  pela  Unidade  Requisitante  dos  Serviços  no
Termo de Referência, Anexo II deste Edital, os recursos orçamentários
para atender as contratações oriundas deste termo estão previstos na
Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  do  Exercício  de  2019  e  no  Plano
Plurianual de Ação Governamental, garantidos para este exercício e os
seguintes, através dos elementos de despesa 33.90.39 – (Serviços de
Terceiros / Pessoa Jurídica) e 33.90.30 – (Aquisição de Material de
Consumo). Os Programas de Trabalho previstos para atendimento mediante
esta licitação são os abaixo elencados:

P.A ELEMENTO DESPESAS FONTE DOS RECURSOS

09.01.12.361.311.2.752 33.90.30 33.90.39 1.001/ 1.011 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1.  Poderá  participar  desta  licitação,  toda  e  qualquer  firma
individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que esteja
credenciada no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de
Porto Velho, no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
ou demais interessados que atenderem a todas as exigências contidas
neste  Edital  e  seus  anexos  e  que  pertençam  ao  ramo  de  atividade
pertinente ao objeto licitado.

4.2.  A  presente  licitação  será  realizada  através  de  sistema
eletrônico, de modo que os licitantes ou seus representantes legais
deverão estar previamente cadastrados junto ao provedor do sistema
eletrônico  –  Banco  do  Brasil  S/A,  através  do  endereço  eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.

4.3.  Não  poderão  participar  desta  licitação,  empresas  que  se
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) tenha  sido  declarada  impedida  de  licitar  e  contratar  com  o
Município de Porto Velho, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº
10.520,  de  17.07.2002,  desde  que  o  Ato  tenha  sido  publicado  na
imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.

b)  estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo
penalidade  de  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e
impedimento de contratar, por prazo não superior a 2 (dois) anos,
aplicada por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas
esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido
publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso.

c)  sejam,  nos  termos  do  art.  87  IV,  da  Lei  8.666/93,  declaradas
inidôneas para fins de participação em licitação ou contratação com a
Administração  Pública  Direta  ou  Indireta,  nas  esferas  Federal,
Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da
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punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  nos  termos  da  legislação
aplicável, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou
registrado no SICAF, conforme o caso.
 
d)  se  encontrem  sob  falência,  concurso  de  credores,  dissolução  ou
liquidação.

e) Estejam  reunidas  em  consórcio  qualquer  que  seja  sua  forma  de
constituição e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si.

f) estrangeiras que não funcionem no País.

g) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.4. Por se tratar de serviços comuns, no mercado, não será admitido a
participação de empresas, na condição de consórcios.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

5.1.1.  Os  licitantes  deverão  inserir  suas  propostas  iniciais  no
sistema do licitações-e até a data e horário definidos nos  subitens
1.2 a 1.6 deste edital.

5.1.2. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos
requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios
previstos nessa lei. 

5.1.3. Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher
a “Descrição  Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados
necessários  ao  exame  de  adequabilidade  da  proposta  com  o  objeto
licitado.

5.1.4. A Licitante deverá considerar para formular sua proposta que:

5.1.4.1.   Para  efeito  de  orientação  às  empresas  interessadas  em  
participar  do  certame  licitatório,  ficam  estimados  os  valores
referenciais  dos  combustíveis  de  acordo  com  a  Agência  Nacional  do
Petróleo,  no  período  de    01/12/2019  a  07/12/2019,   sendo  que  será  
considerada  vencedora  a  empresa  que  ofertar  a  MENOR  TAXA  DE
ADMINISTRAÇÃO, que   não deverá ultrapassar o percentual de 3,00%  .

5.1.4.2. A taxa de 3,00% foi calculada com base na média aritmética de
licitações distintas realizadas por órgãos da Administração Pública e
cotações de preços realizadas com empresas do ramo.

5.1.4.3. Os quantitativos indicados no item 9 do Termo de Referência,
foram apurados conforme justificado no Anexo II deste Edital – Termo
de Referência.

5.1.4.4.  A proponente deverá inserir sua proposta no sistema,  tendo
como  base  de  adjudicação  final  (máximo  de  aceitação  para  a
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contratação) o valor máximo estimado para a licitação, no valor de R$
3.696.015,52 (três milhões seiscentos e noventa e seis mil, quinze
reais e cinquenta e dois centavos), já incluído o valor correspondente
ao seu percentual proposto para a taxa de administração, apurada na
forma como segue: 

a) Deverá ser aplicado o percentual sobre o valor de R$ 3.588.364,58
(três milhões quinhentos e oitenta e oito mil trezentos e sessenta
e quatro reais e cinquenta e oito centavos), tendo como base de
aplicação  do  percentual  o  valor  estimado  do  consumo  para  a
licitação. Exemplo: taxa de administração a ser proposta de 3,00%,
(três por cento)  deverá ser lançado no sistema para disputa o
valor encontrado de    R$     3.696.015,52 (três milhões seiscentos e  
noventa e seis mil, quinze reais e cinquenta e dois centavos), ou
seja,  R$ 3.588.364,58 (três milhões quinhentos e oitenta e oito
mil  trezentos  e  sessenta  e  quatro  reais  e  cinquenta  e  oito
centavos) acrescido de R$ 107.650,94(cento e sete mil seiscentos e
cinquenta  reais  e  noventa  e  quatro  centavos) de  taxa  de
administração.

a.1) Poderá ser ofertada taxa administrativa igual ou inferior a 0%,
conforme moderno entendimento do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, bastando para tanto, o proponente aplicar o percentual
zero sobre o valor de referência de R$ 3.588.364,58 (três milhões,
quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro
reais  e  cinquenta  e  oito  centavos),  ou  ainda,  aplicando  os
percentuais de desconto de acordo com a taxa negativa que será
ofertada, sempre o valor acima descrito como referência.

b) Para REGISTRO NO CONTRATO E PREENCHIMENTO DA PROPOSTA FINAL deverá
ser  convertido  o  valor  final  obtido  na  proposta  vencedora  em
percentual COM ATÉ DUAS CASAS DECIMAIS  , PODENDO TAL PROPOSTA TER  
PERCENTUAL NEGATIVO, o qual será divulgado no Chat Mensagem e
demonstrado  no  Relatório  Final  do  Pregoeiro  para  subsidiar  o
Contrato  e  conferência  da  proposta  final,  apurado  da  seguinte
forma:

Fórmula:

Onde:
x = % da taxa de administração, y = valor final da 
proposta vencedora, z = valor estimado de consumo de 
combustível.

5.1.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus
anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
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5.1.6.  Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.

5.1.7. No valor proposto deverão estar inclusos o lucro pretendido e
todos os custos decorrentes da execução dos serviços, objeto desta li-
citação, tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos soci-
ais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens,
prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias
à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do presente
Pregão.

5.1.8.  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo
por  motivo  justo  decorrente  de  fato  superveniente  e  aceito  pelo
pregoeiro.

5.2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1.  Abertura  da  sessão  pública  deste  Pregão,  conduzida  pelo
Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicada no preâmbulo deste
edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

5.2.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em
campo próprio do sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do licitante.

5.2.4.  Os licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos,
observados o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro
poderá  alertar  o  proponente  sobre  o  valor  ofertado,  através  do
sistema,  podendo  o  mesmo  ser  confirmado  ou  reformulado  pelo
proponente,  sendo  de  total  responsabilidade  do  Licitante  o  lance
ofertado, independente qualquer comunicação ou não pelo Pregoeiro.

5.2.7.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante
aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances,  emitido  pelo  sistema
eletrônico,  após  o  que  transcorrerá  período  de  tempo  de  até  30
(trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  também  pelo  sistema
eletrônico, finalizando-se automaticamente e encerrando a recepção de
lances.

5.2.8.  Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o
Pregoeiro se  responsabilizará  pelo  aviso  de  encerramento,  aos
licitantes.

5.2.9.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se
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admitindo  negociar  condições  diferentes  daquelas  previstas  neste
Edital.

6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá encaminhar, no prazo de até 2 (duas)
horas, contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, os
documentos exigidos neste edital para fins de habilitação e proposta
de preços adequada ao lance final ou valor negociado, quando houver,
por meio eletrônico (e-mail: prego  e  s.sml@gmail.com  ).

6.2. No caso de entender necessário, o Licitante convocado na forma do
item 6.1 poderá solicitar a prorrogado do prazo, uma única vez e pelo
período de mais 02 (duas) horas, desde que solicitado dentro do prazo
inicialmente consignado e em campo próprio do sistema (chat do lote)
ou enviada ao e-mail (e-mail: pregoes.sml@gmail.com). Ocorrendo o pre-
visto acima, a contagem do prazo de prorrogação fluíra imediatamente
após o término do prazo originalmente consignado.

6.3. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada
ao lance final, de acordo com as especificações técnicas do objeto
ofertado, especialmente os Anexos I, I-A e II deste Edital, sob pena
de responsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do
direito de licitar e/ou declaração de inidoneidade).

6.4. A proposta deverá ser apresentada de forma clara e objetiva, em
conformidade com o instrumento convocatório, devendo conter todos os
elementos que influenciem no valor final da contratação, detalhando:

6.4.1. Os preços unitários, percentuais, o valor mensal e o valor
global da proposta, etc, conforme objeto da licitação, deverá observar
o  MODELO  informado  no  Edital  Anexo  I,  conforme  o  disposto  no
instrumento convocatório;

6.4.2. Os custos decorrentes da execução contratual deverá ser demons-
trado mediante o preenchimento do modelo de planilha de custos estabe-
lecido no instrumento convocatório (Anexo I-A do Edital), e outros se
houver.

6.5.  A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel
timbrado em 1 (uma) via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto
as  expressões  técnicas  de  uso  corrente),  sem  ressalvas,  emendas,
rasuras  ou  entrelinhas,  datada,  rubricada  em  todas  as  páginas  e
assinada  na  última  pelo  responsável  ou  procurador  da  empresa
licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além de conter as
seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail e telefone do
licitante,  bem  como  conta  -  corrente,  nome  e  número  da  agência
bancária pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados
pelo Município de Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se vencedora
desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por item, se for o caso, conforme
Modelo constante do Anexo I, utilizando-se apenas duas casas decimais
após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e
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precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alter-
nativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a
ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipó-
tese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço uni-
tário para fins de apuração do real valor da proposta.

6.6. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (no-
venta) dias consecutivos da data da sessão de abertura desta licita-
ção.

6.7.  Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o
cargo do responsável da empresa perante a Administração promotora do
presente Pregão. 

6.8.  No  caso  de  haver  discordância  entre  as  especificações  deste
objeto descritas no licitações-e e o disposto neste Edital e seus
anexos  (Especificações  Técnicas),  o  licitante  deverá  obedecer  às
exigências editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS

7.2.1. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III
deste  Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de  MENOR PREÇO,
sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais para o
item,  conforme  modelo  estabelecido  em  Edital,  sob  pena  de
desclassificação.

8.1.1.  Os preços unitários e totais referidos no  item 8.1, deverão,
evidentemente,  estar  compatíveis  aos  de  mercado,  estimados  pela
Administração;

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus
anexos; que forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades
insanáveis  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o  julgamento;  que  se
oponham a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange
aos  aspectos  tributários;  ou  que  contenha  preços  excessivos  ou
manifestamente  inexequíveis,  preços  unitários  simbólicos,  preços
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado,
exceto quando de referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de
remuneração. 

 
a)  considerar-se-á  inexequível  a  proposta  que  não  venha  a  ter
demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que
os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do
objeto deste pregão.
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II  - Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de
qualquer natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido (Art. 44, § 2º, Lei
8.666/93).

III  -  Que  após  a  fase  de  lances  ou  negociação,  quando  houver,
permanecerem com seus preços unitários e total, ou percentual apurado
na fase de lances, superiores aos preços atestados pela Administração
como sendo os de mercado.

8.2.1.  A Administração poderá realizar diligências junto à licitante
vencedora,  a  fim  de  esclarecer  dúvidas  acerca  de  valores  e/ou
percentuais  informados nas  Planilhas  de  Custos  apresentada  (MODELO
ANEXO  I-A  DO  EDITAL),  sendo  que  a  identificação  da  inclusão  de
informações e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou
específicas  aplicáveis  à  empresa  (não  comprovados  documentalmente)
acarretará a desclassificação da proposta.

8.2.2. A inobservância do prazo fixado para a entrega das respostas e/
ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de
informações  ou  documentos  considerados  insuficientes/incompletos
ocasionará a desclassificação da proposta.

8.2.3. Desde que não haja majoração do preço (percentual) proposto ou
que não se constitua em ilegalidade, garantida a isonomia e/ou incon-
sistências nas planilhas apresentadas, durante a análise da aceitação,
poderá ser facultada a promoção de correção nessas planilhas, se pos-
sível, para refletir corretamente os custos envolvidos na proposta. 

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor
preço  ofertado.  No  caso  de  nenhum  fornecedor  apresentar  lance  na
respectiva etapa, prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2.  A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos
para habilitação ou documentos desatualizados no SICAF, deverão ser
escaneados dos originais, estar assinados, rubricados, quando enviados
via correio eletrônico.

8.3.3. Se a documentação exigida não estiver completa e correta; ou
contrariar  qualquer  dispositivo  deste  Edital  e  seus  anexos;  ou
descumprir o prazo estabelecido, o Pregoeiro considerará a proponente
DESCLASSIFICADA.

8.3.4.  Quando  houver  desclassificação/inabilitação  da  primeira
colocada, a proposta de preços e documentos exigidos para habilitação
da próxima colocada convocada, deverá ser apresentada conforme a data
de sua convocação.

8.3.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico
deverão ser encaminhados em original ou por cópias autenticadas por
tabelião  de  cartório  ou  por  qualquer  servidor  da  Superintendência
Municipal de Licitações – SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis,
contados do final da sessão do pregão ou quando convocada, para a
Superintendência Municipal de Licitações – SML, situada na Av. Carlos
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Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022; Porto Velho –
RO, em envelope contendo em sua face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020/SML/PVH
PROCESSO Nº 09.10113/2019
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.4.  Se a proposta não for aceitável e o Licitante recursar-se à
negociação  dos  valores  iniciais,  quando  estes  estiverem  acima  do
estimado  pela  Administração,  conforme  limites  estabelecidos  neste
Edital e seus Anexos, o Pregoeiro examinará a Proposta subsequente e,
assim  sucessivamente,  observada  a  ordem  de  classificação,  até  a
apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.5. O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, na forma prevista no
§3º do Art. 43 da Lei 8.666/93, poderá promover quaisquer diligências
julgadas  necessárias  à  análise  das  propostas  e  da  documentação,
relativos  à  Proposta,  Composição  dos  Custos  ou  da  Documentação  de
Habilitação, conforme justificativa que fará constar dos autos.

8.5.1. Havendo  a  diligência  prevista  acima,  os  licitantes  deverão
atender às solicitações no prazo estipulado pelo Pregoeiro, contado do
recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta.

8.6. O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  do  julgamento,  inclusive  nas
eventuais  diligências,  poderá  solicitar  pareceres  de  técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município de Porto Velho/RO ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão. 

8.7.  O Pregoeiro  poderá  sanar  ou  solicitar  o  saneamento  das
Licitantes, conforme o caso, relativamente a erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, inclusive composição de custos,
dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.8.  Da  Sessão  Pública  do  presente  Pregão,  o  sistema  gerará  ata
circunstanciada,  na  qual  estão  registrados  todos  os  atos  do
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponibilizada
na  Internet  para  acesso  livre,  imediatamente  após  encerramento  da
sessão pública.

9. DA PARTICIPAÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1.  Será  assegurado,  como  critério  de  desempate, preferência  de
contratação  para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte.
Entende-se  por  empate aquelas  situações  em  que  as  propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou  até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos arti-
gos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema ele-
trônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos
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procedimentos para obtenção dos benefícios previstos para as ME’S e
EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com
relação aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certa-
me.

9.4. As disposições contidas neste item 9 aplicam-se apenas às micro-
empresas ou empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para
a licitação.

9.5. Não  ocorrendo  a  contratação  na  forma  exposta,  o  procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1.  A  documentação  de  habilitação  da  licitante  poderá  ser
substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou
pelo Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho
(SISCAF), nos documentos por eles abrangidos.

10.1.1. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio, poderá efetuar consulta online
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à
habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista  e  à
qualificação econômico-financeira da licitante.

10.1.2. Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, para conferência online por membro da equipe de apoio ou pelo
Pregoeiro,  bem  como,  o  mesmo  poderá  providenciar  a  emissão  do
certificado e anexar nos autos.

10.1.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões,  especialmente  quando  o  licitante  esteja  com  alguma
documentação vencida junto ao SICAF.

10.1.4. Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo SICAF ou
SISCAF encontrar-se  desatualizado,  fica  assegurado  ao  licitante,  o
direito de encaminhar a documentação atualizada no prazo inicialmente
determinado no ato da sua convocação.

10.1.5.  A  licitante  deverá  encaminhar  junto  à  documentação  de
habilitação:  Declaração de  superveniência  de  fato  impeditivo  de
habilitação, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

10.1.6.  A  licitante  deverá  encaminhar  junto  à  documentação  de
habilitação:  Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao
trabalho  de  menores,  conforme  modelo  constante  no  Anexo  V  deste
Edital.

10.1.7.  A  licitante  deverá  encaminhar  junto  à  documentação  de
habilitação: Declaração  quanto  ao  porte  da  empresa, APENAS  PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme Modelo do Anexo VI
do Edital.

10.1.8. O Proponente Vencedor que não for inscrito no SICAF ou no
Cadastro  de  Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá
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apresentar,  além  das  Declarações  constantes  dos  subitens  10.1.5,
10.1.6 e 10.1.7 deste Edital, os seguintes documentos de habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a)  Registro  comercial,  no  caso  de  empresa  individual,  através  da
certidão da Junta Comercial.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documento  de  eleição  de  seus
administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o
contrato consolidado.

c)  Inscrição  do  ato  constitutivo  no  caso  de  sociedade  civil,
acompanhado de prova da diretoria em exercício.

d) 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, se a
atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os
seus administradores.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova  de  Inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou
Municipal,  se  houver,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,
pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto
contratual (ALVARÁ ou FAC).

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ.

c) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual,  mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da
proponente.

d) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida
pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  do  domicílio  ou  sede  da
proponente.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços  (FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos
encargos sociais instituídos por lei.

f) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante
apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas
nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade.

g)  Prova  de  inexistência  de Débitos  Trabalhistas, mediante  a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos
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termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a)  Atestado(s)  de  Capacidade  Técnica (declaração  ou  certidão)
fornecidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,
comprovando  o  desempenho  da  licitante  em  contrato  pertinente  e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, conforme delimitado abaixo.

a.1. Entende-se por pertinente e compatível em característi-
cas  o(s) atestado(s) que contemplem o serviço objeto desta
licitação, qual seja, o fornecimento de Sistema Integrado de
Gerenciamento de Abastecimentos via cartão magnético ou car-
tão eletrônico tipo smart com chip.

a.2. Entende-se por pertinente e compatível em  quantidade
o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de ates-
tados concomitantes no período de execução (tendo sido os
serviços/fornecimentos nos atestados prestados no mesmo perí-
odo), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoria-
mente serviços  com as  especificações demandadas  no objeto
deste termo em contrato para atender frota(s) com pelo menos
20% (vinte por cento) do quantitativo da Frota prevista no
ANEXO A, ou seja, atendimento de uma frota com 29 veículos.

a.3. Entende-se por pertinente e compatível em  prazo o(s)
atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados
concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/
fornecimentos nos atestados prestados no mesmo período), com-
prove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente ser-
viços com as especificações demandadas no objeto deste termo,
pelo período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigência
inicial proposta, ou seja, pelo menos 06 (seis) meses de atu-
ação.
a.4. A análise de cada subitem relativo ao Atestado de Capa-
cidade Técnica quanto a características, quantidades e prazos
deverão ser avaliados individualmente de acordo com o previs-
to neste tópico, sendo desclassificado caso não atenda ao
mínimo previsto em qualquer dos subtópicos individuais.
a.5. Não cabem, portanto, para soma de atestado(s) visando
comprovar quantidades e prazos (para efeito de atendimento
individual dos subitens 14.a.2. e 14.a.3, a execução do obje-
to que tenha sido realizada em períodos distintos, ou não
concomitantes, por não garantirem a capacidade de atendimento
global da frota no mesmo período.
a.6. O atestado deverá indicar dados da entidade emissora
(razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emis-
são) e dos signatários do documento (nome, função, telefone,
etc.), além da descrição do objeto, quantidades e prazos de
prestação dos serviços. E, na ausência dos dados indicados,
antecipa-se a diligência prevista no art. 43, §3° da Lei Fe-
deral 8.666/93 para que sejam encaminhados em conjunto os do-
cumentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam cópias
de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de
licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o Pre-
goeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a
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veracidade das  informações e  atendimento da  finalidade do
Atestado.
a.7. A Administração, por meio da Comissão ou servidor (es)
designado (s), poderá, ainda, caso haja necessidade, diligen-
ciar para certificação da veracidade das informações acima,
ou quaisquer outras prestadas pela empresa licitante durante
o certame, sujeitando o emissor as penalidades previstas em
lei caso haja ateste informações inverídicas.

b)Relação explícita, bem como, declaração formal de disponibilidade
das  instalações,  do  aparelhamento  e  do  pessoal  técnico  adequado  e
disponível  para  a  realização  do  objeto  da  presente  licitação,
inclusive declarando que dispõe ou disporá para a execução do contrato
de profissional habilitado ou que detenha experiência em informática
aplicável ao serviço.

10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

10.5.1.  As  Licitantes,  deverão  apresentar  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações financeiras do último exercício social já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira
da  empresa,  vedada  sua  substituição por  Balancetes  ou  Balanços
provisórios, tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais
de  elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os  indicados  pela  Ciência
Contábil e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do
contabilista,  devidamente  registrado  no  conselho  Regional  de
Contabilidade.

10.5.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente
exercício deverão apresentar também O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da
lei.

10.5.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital - ECD
e  o  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  –  SPED,  deverão
apresentar: Recibo de Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e
Encerramento  do  Livro  (arquivo  digital)  apresentado;  Balanço
Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do
Livro Digital.

10.5.3.1. A Escrituração Contábil Digital - ECD, compreende a versão
digital dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos
neles transcritos.

10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.5.3 e 10.5.3.1, não
afastam  a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço
Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis,  devidamente  registrados  ou
autenticados e no prazo da Lei, observado ainda o disposto no Art.
1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro.

10.5.4.  Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
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a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diário, devidamente  autenticado ou registrado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.5.4, letras “a” e “b”,
deverão observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão
que apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis,
análise  devidamente  assinada  pelo  Contabilista  responsável,  dos
seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6.  Somente  serão  habilitados  os  licitantes  que  extraírem  e
apresentarem o cálculo do índice de  Liquidez Geral (LG),  Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou superior
a (=ou>1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.

10.5.7. A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um),
em qualquer dos índices constantes do subitem  10.5.6 deste Edital,
deverá  comprovar  capital  social  registrado ou  património  líquido
mínimo de 5% (cinco) por cento) do montante da contratação, de acordo
com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.8.  CERTIDÃO  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a
menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão, ressalvado
o disposto nos subitens abaixo:

10.5.8.1. Caso  a  empresa  esteja  em  recuperação  judicial  ou
extrajudicial, deverá ser juntada à documentação:

a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que
a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de
procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93;

b Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos
termos  do  art.  58  da  Lei  nº  11.101/05,  em  caso  de  recuperação
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judicial; ou da homologação judicial do plano de recuperação, no caso
de recuperação extrajudicial.

10.5.8.2. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou
extrajudicial  devem  comprovar  todos  os  demais  requisitos  para
habilitação econômico-financeira exigidos neste Edital, sob pena de
inabilitação.

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1.  Serão  inabilitados  os  licitantes  que  não  apresentarem
quaisquer  dos  documentos  listados  no  Item  (DA  HABILITAÇÃO)  ou  que
apresentarem documentos com data de validade vencida ou com rasuras ou
entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade dos dados, ressalvado o
disposto na Lei Complementar 123/2006 e alterações, que diz respeito
ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.

10.6.2. A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens
10.2 (alíneas “a” a “c”)  e 10.3 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro de
Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão de
Cadastro de Fornecedor/SML. 
 
10.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral
no SICAF a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens
10.2 (alíneas “a” a “c”), 10.3  (alíneas  “b”  a  “g”)  deste  Edital,
enquanto durar o termo de adesão correspondente;

10.6.3.1.  Em  relação  à  Habilitação  Econômico-Financeira  (10.5  a
10.5.7), ainda que a informação conste do SICAF e a licitante não
apresente  o  Balanço  Patrimonial,  o  Pregoeiro  ou  Equipe  de  Apoio
efetuará consulta para emissão do Balanço Patrimonial disponibilizado
no sistema.

10.6.4. A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio
de qualquer processo de cópia, exclusivamente autenticada por Tabelião
de  Cartório  de  Notas  ou  Servidor  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações  –  SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para
conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet somente
terão validade após a verificação “on line” por membro da equipe de
apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser observado o seguinte:

I  - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame
e, deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar
obrigatoriamente  em  nome  desta,  exceto  aqueles  que  pela  própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. A
referida  comprovação,  que  é  obrigatória,  é  de  exclusiva
responsabilidade do licitante.

10.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem
acima,  o  Pregoeiro examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de
classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitação,  repetindo  esse  procedimento  sucessivamente,  se  for
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necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

10.6.6.  Não  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  de  solicitação  de
documento  em  substituição  aos  documentos  requeridos  no  presente
Edital.

10.6.7.  Todos  os  documentos  de  habilitação  emitidos  em  língua
estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua
portuguesa  efetuada  por  Tradutor  Juramentado  e  também  devidamente
consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

10.6.8. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados no Cartório de Títulos e documentos.

10.6.9.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte,
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 declarada vencedora
do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da
Administração,  para  regularização  da  documentação,  pagamento  ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas  com  efeito  de  certidão  negativa.(de  acordo  com  a  Lei
Complementar 123/2006 e alterações).

10.6.10.  A não regularização da documentação implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da  Lei  8.666/93  e  neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

11.1. Até  o  dia  02  (dois)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá
propor  impugnação  deste  ato  convocatório  de Pregão,  na  forma
eletrônica, via e-mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com.

11.1.1.  Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas, informando no sistema as providências
dela descorrentes. 

11.2. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo, 30
minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá, de forma imediata
e motivada,  em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recurso. 

11.2.1.  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante
quanto à intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará
na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do
objeto ao licitante declarado vencedor.

11.2.2 Acolhido o recurso, será concedido prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde
logo,  intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em  igual
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente.
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11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados
fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado
legalmente  ou  não  identificado  no  processo  para  responder  pelo
proponente;

11.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

11.5.  As  impugnações,  recursos  administrativos  e  contrarrazões  de
recursos tratados neste Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro
da Superintendência Municipal de Licitações responsável pela condução
do processo, o qual deverá receber, analisar e decidi-los, no âmbito
de suas competências.

11.5.1. Os  instrumentos  de  que  tratam  este  subitem  (impugnações,
recursos ou contrarrazões) deverão ser remetidos exclusivamente para o
e-mail pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e
neste  edital  e  ainda,  observando-se  em  todo  caso  o  horário  de
expediente  deste  Órgão,  ou  seja,  dias  úteis  (de  segunda  a  sexta-
feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser conhecido em razão de
intempestividade.

11.5.2.  No  caso  de  haver  interposição  de  recursos  administrativos
neste  Pregão,  quando  o  Pregoeiro  mantiver  sua  Decisão  após  o
julgamento,  deverá  submetê-la  à  Autoridade  Competente  para  o
Julgamento e Decisão Hierárquica.

11.6. O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a
este    Pregão   poderão  ser  consultados  no  endereço:    www.licitacoes-  
e.com.br   e/ou   www.portovelho.ro.gov.br  .

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1.  A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo
Pregoeiro, após a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a
interposição de recurso. 

12.2.  Ocorrendo recurso(s), depois de proferida a decisão e feita a
comunicação  ao(s)  interessado(s),  o  objeto  da  licitação  será
ADJUDICADO pelo Superintendente ao licitante vencedor.

12.3.  Caberá à  Superintendente Municipal de Licitações, HOMOLOGAR o
resultado  do  pregão,  após  cumpridas  as  formalidades  e  etapas  do
procedimento licitatório.

13. DA CONTRATAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO

13.1.  A Contratação decorrente da presente Licitação, bem como suas
alterações, ficará subordinada às normas da Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações e será instrumentalizada por intermédio da assinatura
do  Contrato,  conforme  modelo  constante  do  Anexo  VII do  presente
Edital.

13.2.  A  adjudicatária  deverá  assinar  o  Contrato,  cujas  cláusulas
acham-se definidas no  Anexo VII do presente Edital,  no prazo de    05  
(cinco)   dias úteis  , a contar da data de convocação para assinatura.
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13.3.  O  prazo  concedido  para  a  assinatura  do  Contrato  poderá  ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo Município de Porto Velho-RO.

13.4.  Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não
aceitar  ou  não  assinar  o  Contrato,  no  prazo  e  condições  aqui
estabelecidos,  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições de
sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

13.5. O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65, da Lei
nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido § 1º do
art. 65, da Lei nº 8.666/93.

13.6.  As atividades de gerenciamento de abastecimento de combustível
não  poderão  ser  realizadas  através  de  subcontratação,  vedada  como
regra geral para todo o contrato.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

14.1.  Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, Anexo II
deste Edital.

15. DA ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1.  Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, Anexo II
deste Edital.

16. DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO FUTURO CONTRATO

16.1. O contrato decorrente deste edital terá vigência por um período
de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto no
Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93, de acordo com as necessidades da
Unidade Contratante.

16.2. O  valor  da  taxa  de  administração  contratada  em  razão  da
licitação  decorrente  deste  instrumento  será  fixo  e  irreajustável,
sendo  ainda,  essa  taxa  de  administração  inalterada  nas  possíveis
renovações  contratuais,  considerando  a  natureza  do  objeto
Gerenciamento  de  Serviços  de  Abastecimentos  mediante  emissão  de
cartão, que será remunerada através do percentual sobre o valor mensal
efetivamente consumido pela Unidade Contratante na rede credenciada
disponibilizada pela contratada. Não havendo, portanto, alteração na
taxa administrativa ofertada neste certame.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas
no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

18. SANÇÕES

18.1. Sem prejuízo das penalidades contratuais e das demais cominações
legais, ficará impedida de licitar com a União, Estados, Distrito Fe-
deral ou Municípios e, será descredenciada do Sistema de Cadastramento
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Unificado de Fornecedores (SICAF), e/ou no Sistema de Cadastro de For-
necedores deste Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aquele
que:

a) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não as-
sinar o contrato;

b) deixar de entregar a documentação exigida neste Edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar ou fraudar na execução do objeto;
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) fizer declaração falsa; e
i) cometer fraude fiscal.

18.2.  As penalidades por atos praticados no decorrer da contratação
estão previstas no Termo de Referência e minuta contratual.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL

19.1. A Contratada deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato até o final do período de prestação do serviço,
podendo optar por uma das modalidades previstas na Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993.

19.1.1. A garantia prestada será liberada após o cumprimento integral
de  todas  as  obrigações  contratuais  e,  quando  em  dinheiro,  será
atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei
federal 8.666/93.

19.1.2. A garantia prestada pela Contratada responderá por qualquer
das suas obrigações decorrentes do Contrato, inclusive as multas que a
ela venham a ser aplicadas.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com
a legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no
todo ou em parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do
Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006;

20.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas
pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação em que se deu o texto
original,  reabrindo-se  o(s)  prazo(s)  inicialmente  estabelecidos,
exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a
formulação das propostas.

20.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do pregoeiro em contrário.
 
20.4. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de
início  e  incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de
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funcionamento da  Superintendência Municipal de Licitações - SML, de
segunda a sexta-feira das 8h00min às 14h00min.

20.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas
em  favor  da  ampliação  da  disputa  entre  os  interessados,  sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.

20.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito
à contratação.

20.7. Os  casos  omissos,  bem  como  as  dúvidas  suscitadas,  serão
resolvidos  pela  Superintendência  Municipal  de  Licitações tudo  de
conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e
nos Princípios Gerais do Direito.

20.8. As  empresas  que  não  mantiverem  as  suas  propostas  e/ou  não
encaminhar os documentos exigidos no presente instrumento convocatório
responderão  processo  administrativo  e  poderão  ser  suspensas  de
participar das licitações do Município de Porto Velho, podendo ainda
sofrer outras penalidades em conformidade com a lei.

20.9.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação,  à  conformidade  da  proposta  ou  ao  enquadramento  como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência
sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital. 

21. DO FORO

20.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir
quaisquer  dúvidas  referentes  a  esta  licitação,  contrato  e
procedimentos dela resultantes, com renúncia de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

Porto Velho – RO, 01 de abril de 2020.

Janíni F. Tibes
Pregoeira
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
MODELO DE PROPOSTA

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020/SML/PVH

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa:

CNPJ:

Endereço Completo com CEP:

E-mail:

Telefone:

Banco:_______ Agência:____ Conta-Corrente:__________

Responsável (Nome, cargo e CPF):

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)

ITEM DESCRIÇÃO QNT.

CONSUMO ANUAL
ESTIMADO SEM

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO 

(A)

TAXA DE
ADMINISTRAÇ
ÃO OFERTADA
(PERCENTUAL

%)
 (B)

VALOR TOTAL
ANUAL

ACRESCIDO DA
TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO
 (A)+(B) 

1

Contratação  de  empresa
especializada em serviços de
Gerenciamento  de
Abastecimentos  de
combustíveis  em  rede  de
postos  credenciados  através
de  sistema  informatizado,
utilizando  cartão  magnético
ou  cartão  eletrônico  tipo
smart com chip, com vistas ao
atendimento da necessidade de
abastecimento  dos  veículos
(ônibus),  que  prestarão  os
serviços  de  transporte
escolar  no  para  atendimento
das  demandas  da  Secretara
Municipal  de  Educação  -
SEMED, por um período de 12
(doze)  meses,  de  acordo  com
as  condições,  especificações
e  quantitativos  mínimos
contidos  no  Edital  de
Licitação  e  seus  Anexos,  em
especial o Anexo II - Termo
de Referência.

1 R$ %

24                                                       SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  - SML
Av. Carlos Gomes 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 09.10113/2019
Fls._______________
Visto: ____________

Valor Total (algarismos e extenso)

* A taxa de administração poderá  conter no máximo duas casas decimais.
 
** A taxa de administração não poderá ser superior ao estimado para a contratação,
ou seja 3,00%.

***Os valores do Diesel S10, apresentados no Termo de Referência (item 9.2), são
usados apenas como parâmetro para incidência do percentual a ser contratado na
prestação do serviço de gerenciamento e serão utilizados para composição do saldo
de contrato, que será realizado mediante empenho por estimava. 

**** A licitante deverá apresentar junto a presente proposta a Planilha de Custos
Anexo I-A, devidamente preenchida;

–---------(Local), –------ de –--------- de 2020.

Obs: Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas
no Termo de Referência e seus Anexos.

Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras
despesas estão inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta
proposta,  serão  únicos  e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao
cumprimento das Obrigações Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº
2016 de 11 de junho de 2012.

CARIMBO DO CNPJ:
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)

-------------------------------------------
carimbo CNPJ: 
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ANEXO I – A PLANILHA DE CUSTOS

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO PROPOSTA DE PREÇOS PE 023/2020/SML
PLANILHA DE CUSTOS

Razão Social da Empresa:

 ESPECIFICAÇÃO
Percentual

(%)
Valor (R$)

CUSTOS OPERACIONAIS

1.1 Software

1.2 Equipamentos de leitura de cartão

1.3 Treinamentos

1.5 Credenciamento de Unidades

1.6 Suporte Técnico

1.7 Outros Custos Operacionais (detalhar)

2. CUSTOS FIXOS

2.1 Seguros

2.2 Taxas

2.3 Outros custos fixos (detalhar)

3 CUSTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Aluguel

3.2 Luz/água/telefone

3.3 Serviços administrativos

3.4 Transporte

3.5 Serviços auxiliares

3.6 Materiais de uso técnico específico

3.7 Equipamentos

3.8 Outros custos administrativos (detalhar)
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4
4.1
4.2

CUSTOS A SEREM COBRADOS DA REDE CREDENCIADA
Taxa administrativa
Aluguel Maquineta

5 ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS

5.1 PIS/PASEP

5.2 COFINS

5.3 Contribuição social

5.4 IR

5.5 ICMS

5.6 ISS

5.7 INSS

5.8 FGTS

5.9 Outros encargos sociais e fiscais (detalhar)

6 DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6.1 Depreciação do bem utilizado

6.2 Outros custos de depreciação

7 LUCRO

7.1 Relativo à Taxa de Administração da 
Contratante

7.2 Outras Comissões e lucros (detalhar)

CUSTO TOTAL

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)

-------------------------------------------

carimbo CNPJ: 
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ANEXO II DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO:

Órgão  Central  de  Planejamento:  Secretaria  Municipal  de  Educação  –
SEMED

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação – SEMED

Núcleo Atendido: Frota de veículos (ônibus) que realizarão os serviços
de Transporte Escolar Terrestre Rural no âmbito do Município de Porto
Velho por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

2. OBJETO

Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  dos  serviços  de
Gerenciamento  de  Abastecimentos  de  combustíveis  em  rede  de  postos
credenciados  através  de  sistema  informatizado,  utilizando  cartão
magnético  (tarjeta)  ou  cartão  eletrônico  tipo  smart  com  chip,  com
vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos
(ônibus), que realizarão os serviços de transporte escolar terrestre
rural por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições,
especificações  e  quantitativos  mínimos  contidos  neste  Termo  de
Referência.

2.1. Detalhamento do Objeto:

2.1.1. Os serviços objeto deste procedimento serão prestados na forma
de execução indireta, na modalidade de empreitada por menor preço, e
serão remunerados na forma de Taxa de Administração, calculada sobre o
valor total do combustível efetivamente consumido pelo contratante na
rede credenciada no período de vigência do contrato, ou seja, o valor
a ser estimado para pagamento dos itens Diesel comum, Diesel S-10
(conforme  necessidade  da  contratante),  não  constituíra  objeto  de
disputa do certame, sendo disputado única e exclusivamente o valor
equivalente à taxa de administração.

2.1.2. O  contrato  compreenderá  o  fornecimento  de  sistema  de
gerenciamento e controle para abastecimentos de todos os ônibus que
realizarão  os  serviços  de  transporte  escolar  terrestre  rural,
relacionados no  Anexo  A,  e  outros  que  vierem  a  ser  adquiridos  ou
disponibilizados à frota da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
e  que  venham  e  prestar  tais  serviços  no  período  de  vigência
contratual, a qualquer tempo, reservando-se o direito da Administração
de incluir ou excluir veículos do contrato, conforme a necessidade do
órgão e dentro dos limites previstos na legislação.

2.1.3. O fornecimento do combustível deverá ocorrer por meio de rede
credenciada,  em  caráter  contínuo  e  ininterrupto,  conforme  as
localidades mínimas dispostas no  anexo E dentro das especificações
legais e da Portaria Nº 309/2001, da Agência Nacional de Petróleo, que
estabelece  o  Regulamento  Técnico  ANP  N°5/2001,  a  qual  trata  dos
combustíveis automotivos, ou regulamentação superveniente que venha a
ser expedida pelo órgão oficial.
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2.1.4. Será  então  de  responsabilidade  da  Contratada  a  execução  do
objeto de sua especialidade, compreendendo:

a) Garantir  o  abastecimento  dos  veículos  da  contratante  em  rede
credenciada,  com  combustíveis  derivados  de  petróleo  (Diesel  Comum,
Diesel S10), e outros combustíveis compatíveis com novos veículos, a
serem  adquiridos  pela  SEMED  que  estejam  envolvidos  na  operação  do
transporte escolar terrestre rural. 

b) O  credenciamento,  treinamento,  controle,  monitoramento  e
intermediação  dos  serviços  de  abastecimento,  a  serem  contratados
através da rede especializada credenciada nas regiões de atendimento;

c)  A implantação, alimentação e manutenção de sistema informatizado
por meio da Web de autogestão do abastecimento da frota, integrado com
tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo  smart com
chip.

d) O gerenciamento e controle dos abastecimentos e seus custos, na
rede  credenciada  através  do  sistema  integrado  implantado,
disponibilizando  em  tempo  real,  via  sistema,  as  informações
financeiras  e  operacionais  relativas  a  todos  os  abastecimentos
realizados pelo contratante.

2.1.5.  A  contratada  deverá  responsabilizar-se  pelo  desembolso
necessário à implantação e operacionalização do sistema, para pleno
atendimento  do  objeto,  incluindo:  instalação  dos  equipamentos  de
leitura,  gravação  e  transmissão  de  dados,  emissão  de  cartões
(inclusive 2º e demais vias se necessário, credenciamento da rede de
empresas fornecedoras, manutenção do sistema, treinamento do pessoal,
fornecimento  de  manuais  de  operação,  despesas  relacionadas  a
softwares,  implantação  e  operação  do  suporte  técnico,  e  outras
decorrentes das responsabilidades deste documento, todos cobertos pela
taxa de administração.

2.1.6. Em síntese apertada, a metodologia de contratação pretendida se
resume na seguinte sequência: o órgão municipal contrata uma empresa
especializada para realizar o gerenciamento do abastecimento da frota
de sua frota; o objetivo da contratação é controlar o consumo de
combustível através do sistema de gestão integrado para controle de
abastecimento, sendo que, para tanto, os veículos recebem seu próprio
cartão magnético de controle; o abastecimento dos veículos é realizado
nos  postos  da  rede  de  estabelecimentos  credenciados,  sendo  o
credenciamento de competência da contratada; o órgão municipal paga à
contratada  uma  taxa  de  administração  relativa  ao  sistema  e  seus
serviços  de  credenciamento,  operacionalização,  suporte  e
gerenciamento,  além  dos  valores  correspondentes  ao  combustível
abastecido.

2.2. Do sistema

2.2.1. Entende-se  por  Sistema  de  Gerenciamento  de
Abastecimentos  ,objeto  deste  documento,  o  sistema  de  gerenciamento
disponibilizado  pela  contratada  para  controlar  toda  a  operação  e
gestão do consumo de combustível de forma integrada, identificando,
consolidando e controlando todos os dados relativos ao abastecimento
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na  rede  de  credenciadas,  sendo  importante  identificar  e  medir  os
custos operacionais, custos do combustível, quantidade consumida.

2.2.2. Consiste essencialmente em:

a) Aplicação Web – sendo disponibilizado um sistema de informatizado
projetado  para  utilização  através  de  um  navegador,  na  internet
(aplicação de software que utiliza a web, através de um browser, como
ambiente de execução).

b)  Tecnologia  integrada –  que  viabilize  a  utilização  de  cartão
magnético ou cartão eletrônico tipo  smart com  chip individual para
cada  veículo,  para  realização  do  abastecimento  junto  aos
estabelecimentos da rede credenciada, por meio de senha fornecida aos
usuários do cartão (motoristas) designados pela Contratante.

c) Suporte Técnico permanente  – que possibilite o restabelecimento,
correções e alterações do sistema em prazo hábil, garantindo inclusive
o cadastramento inicial e/ou migração dos dados do Sistema anterior,
bem como o esclarecimento de dúvidas durante a operação do sistema por
parte  da  Contratante  ou  da  Rede  Credenciada,  através  de  técnicos
capacitados sob orientação do responsável técnico da contratada.

2.2.2.1. O Contratante fornecerá à Contratada o cadastro dos veículos,
condutores  e  identificação  das  respectivas  unidade  que  eles  estão
alocados contendo os seguintes dados:

 Tipo da frota (própria, locada ou convênio);

Prefixo;
Placas;
Marca;
Modelo;
Chassi;
Tipo de Combustível;
Ano de fabricação do veículo;
Lotação (Unidade);
Capacidade do tanque;
Nome, registro funcional e Unidade dos condutores.

2.2.2.2.  Cada  veículo  terá  um  único  cartão  magnético  ou
microprocessado.

2.2.2.3. Cada condutor deverá ter sua identificação própria, validada
pela  contratada  por  meio  de  senha  durante  a  execução  de  qualquer
operação  realizada  na  rede  de  postos  credenciados,  sendo  de
responsabilidade  da  mesma  a  solução  que  iniba  ou  identifique  com
agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas, bem
como  identifique  as  transações  realizadas  em  desacordo  com  os
parâmetros estabelecidos.

2.2.2.4. O sistema contratado deverá permitir o bloqueio/ desbloqueio/
troca de senha de forma on-line e instantânea.

2.2.2.5. O  Sistema  não  autorizará  o  abastecimento  do  veículo  para
faturamento ao município quando não houver válida identificação do
veículo e condutor, ou aquele que não estiver autorizado.
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2.2.2.6. O sistema deverá permitir o limite de crédito, conforme valor
da nota de empenho, com opção bloqueio de saldo a ser realizado e
determinado pelo Gestor Operacional do contrato via sistema.

2.2.2.7. Os  abastecimentos  e  uso  de  serviços  realizados  pela  rede
credenciada  sem  a  devida  cobertura  de  crédito  será  de  total
responsabilidade da Contratada.
2.2.2.8. O sistema deverá permitir, ainda, a fixação de limite de
preço unitário máximo por combustível, determinado pelo Contratante, o
qual não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do Gestor
Operacional  do  Contrato,  não  podendo,  também,  ser  ultrapassado  em
qualquer hipótese o preço de bomba e em consonância com as Tabelas
oficiais  da  ANP,  servindo  também  como  referência  oficial  para
definição dos preços nos distritos de Porto Velho a tabela INFOPREÇOS
constante no site da ANP.

2.2.2.9. A  rede  de  postos  credenciados  deverá  estar  equipada  e
treinada para realizar as transações com os cartões dos usuários do
sistema, sob responsabilidade exclusiva da Contratada.

2.2.2.10. O sistema deverá fornecer relatório das transações contendo
no mínimo as informações a seguir:

a) Identificação do posto (Nome e Endereço);
b) Identificação  do  veículo  (placa,  modelo,  unidade  de  lotação  e
limite financeiro para o abastecimento);

c) Hodômetro do veículo no momento do abastecimento, e o hodômetro do
último abastecimento;

d) Tipo de Combustível abastecido;

e) A data e hora da transação, bem como a data e hora do último
abastecimento;

f) Quantidade abastecida em litros;

g) Valor unitário e total da operação; e,
h) Identificação do Condutor (Nome/Matrícula).

2.2.2.11. O  atendimento  do  contrato  e  o  software  de  Gestão  de
Abastecimento devem compreender:

a) Registro informatizado dos dados de abastecimento disponíveis para
consulta via internet, no momento que efetuar a operação;

b) Emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que
permitam o controle das despesas de consumo dos postos credenciados,
condutores, consumo e quilometragem específicos por veículo além dos
possíveis  desvios  em  relação  aos  parâmetros  adotados,  de  qualquer
período, durante toda a vigência contratual;

c) Parametrização  dos  cartões  com  os  dados  necessários  para
identificação das características dos veículos, contendo, no mínimo,
as seguintes restrições:

Para a frota: preço unitário limite por litro;

Por veículo, maquinário e embarcação: tipo de combustível, limite de
crédito e valor em R$ por transação e em R$/mês e dia;
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Para  o  posto:  exclusão  do  cadastro  de  credenciamento  dos  postos
penalizado;

Para  o  condutor:  impedir  transações  sem  senha,  não  autorizados  e
possibilitar a identificação de ocorrências por tentativas frustradas.

d) O cancelamento imediato para os casos de perda ou extravio de
cartão, após a comunicação pelo órgão contratante.

e) Identificação do usuário no momento do abastecimento através da
senha pessoal e conferência do veículo;

f) Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema,
conforme a solução tecnológica a ser utilizada, os quais deverão ser
disponibilizados para cada base operacional sem qualquer ônus para o
Contratante;

g) A exportação de dados, para o Software de Gestão do Abastecimento
do Contratante, permitindo a leitura de arquivos txt, csv ou xml e
ainda  a  possibilidade  de  layout  e  formatação  de  campos,  conforme
necessidade  do  Contratante,  contendo,  no  mínimo,  as  seguintes
informações:

Nome,  endereço  e  CNPJ  completos  do  posto  credenciado  (dos
abastecimentos realizados na rede credenciada);

Nome/matrícula do condutor responsável pelo abastecimento;
Data e hora do abastecimento;

Quilometragem no momento do abastecimento e a do último abastecimento 
realizado (a partir do segundo abastecimento após o início do 
contrato);

Distância  percorrida  a  partir  do  consumo  anteriormente  realizado
(hodômetro);

Tipo de combustível;

Tipo de Aditivo utilizado;

Valor total do abastecimento;

Valor unitário do abastecimento por litro;

Quantidade em litros abastecidos;

Identificação  do  veículo;  (modelo,  placa,  capacidade  do  tanque,  a
unidade de lotação, autonomia de rodagem km/litro, o saldo disponível
de abastecimento para o veículo);
h) Garantia da segurança e integridade de todas as informações obtidas
por ocasião dos abastecimentos realizados na rede credenciada.

2.2.2.12. O Sistema de gerenciamento deve permitir acesso categorizado
ao Contratante por diferentes níveis de permissão e perfis, através de
senhas  individuais,  tais  como,  Gestor  do  Operacional  do  Contrato,
ordenador de despesas, gerentes setoriais, órgãos de controle interno
e externo, rede credenciada, acesso livre, etc. E deve possuir, ainda,
tecnologia que forneça um perfil mínimo de funcionalidade, a serem
alimentados por meio eletrônico em base gerencial de dados disponíveis
para a Contratante;

2.2.2.13. O  sistema  deverá  contemplar  em  seu  banco  de  dados
informações  referentes  aos  dados  de  consumo,  controle  de
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quilometragem, custos unitário e total do abastecimento realizado, e
outros  custos,  possibilitando  a  emissão  de  relatórios  gerenciais,
operacionais, financeiros e de cadastro;

2.2.2.14.  A  contratada  disponibilizará  sistemas  operacionais  (com
software  disponibilizado  em  tempo  real  pela  internet)  para
processamento das informações da Contratante pela Web e acompanhamento
on-line dos abastecimentos que estiverem sendo realizados;

2.2.2.15. O sistema integra o uso de tecnologia de cartão magnético ou
cartão eletrônico tipo  smart com  chip com identificação do condutor
através de Matrícula e Senha fornecida aos condutores e Gestor do
contrato, para viabilizar a autorização e controle do abastecimento
junto aos estabelecimentos da rede credenciada;

2.2.2.16. O sistema deverá disponibilizar campo para cadastramento de
saldo limite máximo mensal de combustível autorizado para cada unidade
contratante abastecer, competindo ao Gestor Operacional do Contrato o
controle  e  opção  de  alteração  desse  saldo  limite  via  sistema  a
qualquer momento limitando-se ao valor empenhado;

2.2.2.17. O sistema deverá disponibilizar postos para abastecimento
conforme rede credenciada mínima, por localidade, de acordo com Anexo
E;

2.2.2.18. O  sistema  deverá  disponibilizar  histórico  de  todas  as
informações dos abastecimentos devendo ser armazenados e de imediata e
fácil consulta pela Contratante a qualquer momento durante a vigência
contratual, permitindo o backup dos dados e restauração dos mesmos,
para que não haja risco de descontinuidade;

2.2.2.19. O sistema deverá disponibilizar separadamente por unidade
contratante o valor(unitário e total) e a quantidade em litros do
combustível consumido referente ao respectivo período de cada nota
fiscal;

2.2.2.20. O  software  de  gerenciamento  da  frota  deve  permitir  a
manutenção  dos  cadastros,  parametrização  de  cartões  e  emissão  de
relatórios  operacionais  e  financeiros  para  controle  e  gestão  das
informações  sobre  os  veículos/maquinários/embarcações/geradores,
usuários e respectivas despesas com abastecimento de combustível, em
cada  base  operacional  do  sistema,  determinada  em  número  mínimo,
dispostas nos Anexo C.

2.2.2.21. Os cartões deverão conter no mínimo os seguintes dados:

 Marca/Modelo, Cor e Placa do respectivo veículo;

Número do cartão;

Tipo de combustível;

Unidade Contratante.

2.2.2.22. Ao término do contrato, o backup e o histórico das operações
deverão ser disponibilizados pela Contratada em planilha eletrônica e
em formato geral passível de importação de dados por outro sistema que
porventura venha a ser utilizado;

2.2.2.23.  A Contratada deverá emitir ou possibilitar a emissão pelo
sistema  eletrônico,  mensalmente,  de  informações  detalhadas  dos
abastecimentos  realizados  pela  contratante,  para  promover  o  melhor
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acompanhamento das despesas e garantir a eficiência do fornecimento de
combustível.
2.2.2.24. Nenhuma permissão de acesso categorizado através de senhas
individuais poderá ser cadastrada e liberada sem a prévia autorização
formal do  Gestor Operacional do Contrato, que definirá os diferentes
níveis de permissão e perfis adequados a cada usuário, garantindo a
segurança e competência para acesso a cada informação gerencial.

RELATÓRIOS:

2.2.2.25. A Contratada deverá disponibilizar acesso ao  software  de
Gestão de Abastecimentos;

2.2.2.26. O  Contratante  deverá  estabelecer  o  nível  de  permissão
(consulta/  administração)  do  acesso  ao  Software  de  Gestão  de
Abastecimento  para  cada  unidade,  podendo  um  ou  mais  usuários  ter
acesso  completo  ou  parcial  a  toda  frota,  de  acordo  com  suas
respectivas responsabilidades;

2.2.2.27. Os  relatórios  disponibilizados  pela  Contratada  deverão
conter,  no  mínimo,  as  informações  abaixo,  acumuladas  a  partir  da
contratação dos serviços:

a) Relação dos veículos por prefixo, placa, marca, modelo, tipo de
combustível, ano de fabricação, e base da unidade administrativa;

b) Histórico  dos  abastecimentos  realizados,  por  abastecimento,
contendo:

Data;
Hora;
Identificação do estabelecimento (Razão Social, endereço e CNPJ);
Identificação do condutor;
Identificação  do  veículo/embarcação/aeronave/maquinário  (marca,
modelo,  cor, placa, unidade de lotação);
Hodômetro do veículo/embarcação/aeronave no momento do abastecimento,
e do último abastecimento realizado;
Tipo de Combustível;
Quantidade em litros abastecidos;

Quantidade  em  quilômetros  percorridos  após  o  último  abastecimento
realizado;

Valor unitário por tipo de combustível;

 Valor total da operação em R$ (reais);

c) Quilometragem entre os abastecimentos - intervalo de tempo e média
de consumo por litro;

d) Histórico  das  operações  realizadas  por  usuário  previamente
autorizado pelo Contratante;

e) Histórico  das  operações  realizadas  por  estabelecimento
credenciado;

f) Histórico de consumo por veículo por combustível, por data, por
unidade de lotação;

g) Volume de litros gastos por tipo de combustível e preço médio
unitário por tipo de combustível consumido pela frota;

h) Relação  completa  e  discriminada  da  rede  credenciada,  por
localidade para acesso de forma online no próprio sistema;
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2.2.2.28. Todos os dados do item anterior deverão estar disponíveis
para consulta da Contratante e emissão de relatórios, sendo que, a
cada fechamento de período e emissão de nota fiscal para pagamento,
deverão constar discriminados e separados em relatório de consumo e
composição  do  faturamento,  acompanhando  a  cobrança,  indicando
cronologia e demais dados necessários para análise.

2.2.2.29. Todos os relatórios devem ser gerados no sistema a partir de
período  pré-estabelecido  pelo  usuário,  permitindo  comparativos  de
desempenho,  análise  de  gestão  e  migração  de  dados  para  planilha
eletrônica tipo Excel.

2.2.2.30. O  sistema  deverá  permitir  que  os  relatórios  fossem
exportados para os formatos .xls, .doc, .docx e pdf ou similares.

2.2.2.31.  Os relatórios e dados devem estar disponíveis em ambiente
web  (internet)  no  sistema,  conforme  o  nível  de  credenciamento  e
permissões de senha, para serem utilizados a qualquer momento pelo
usuário.

IMPLANTAÇÃO:

2.2.2.32. A implantação pela CONTRATADA do sistema informatizado de
gerenciamento  de  dados  de  gestão  e  controle  do  abastecimento
compreende, em síntese:

a) Cadastramento e registro dos veículos, usuários e gestores do
sistema, com seus respectivos níveis de acesso;

b) Credenciamento e apresentação da Rede Credenciada;

c) Identificação visual e divulgação da rede credenciada;

d) Implantação  e  parametrização  dos  sistemas  tecnológicos,
informatizado, compatível com o ambiente seguro, via WEB, on-line.

e) Treinamento de Usuários e Gestores do contrato para operar o
sistema;

f) Fornecimento dos cartões para os veículos.

2.2.2.33. A  contratada  deverá  apresentar,  antes  da  assinatura  do
contrato, à fiscalização do contrato, para aprovação, o cronograma
discriminando todas as fases e prazos para a efetiva implantação do
sistema, observando os critérios e prazos dispostos neste Termo de
Referência.

2.2.2.34. A Contratada deverá implantar o sistema em todas as bases
operacionais no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da
assinatura  do  contrato,  conforme  cronograma  estimativo  definido
abaixo:

ATIVIDADES

ASSINATURA
DO

CONTRATO

DIAS

05 20 25 28 30

Cadastramento  dos
veículos,  equipamentos
e  usuários  da
contratante no Sistema
de Gestão da Contratada
com  seus  respectivos
níveis de acesso;

05
dias
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Credenciamento  dos
postos necessários para
atendimento  á
totalidade  mínima  das
bases  operacionais
dispostas no anexo E

20
dias

Identificação visual e 
divulgação da rede 
credenciada

28
dias

Implantação  e
parametrização  dos
sistemas  tecnológicos,
informatizado,
compatível  com  o
ambiente  seguro,  via
WEB, on-line.

25
dias

Treinamento de Usuários
e Gestores do contrato
para operar o sistema;

30
dias

Entrega dos Cartões de
controle;

28
dias

2.2.2.35.  A Contratada deverá fazer uma apresentação ilustrativa do
funcionamento  da  senha  e  dos  protocolos  de  atendimento  a  serem
observados na ambiente web em até 28 dias a partir da assinatura do
contrato, após a implantação do sistema, no local e horário a serem
agendados pelo contratante, com anuência da contratada.

TREINAMENTO DOS USUARIOS E GESTORES:

2.2.2.36.  O Treinamento será realizado para gestores e usuários da
Contratante, e para os estabelecimentos credenciados, a fim de que
garanta o uso dos softwares disponibilizados pela Contratada, bem como
de todo o funcionamento do sistema, visando o seu adequado e total
gerenciamento.

2.2.2.37. A  Contratada  deverá  disponibilizar,  sem  ônus  para  o
Contratante, programa de capacitação de pessoal para todos os gestores
e usuários envolvidos na utilização do Sistema, incluindo:

Operações de Cadastramento, parametrização dos Cartões e limite de
crédito.

Detalhamento dos procedimentos para utilização do Software de Gestão e
Emissão de Relatórios.

Informações relativas a eventuais falhas operacionais e providências
necessárias para saná-las.

Aplicação prática do Sistema;

Outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta
utilização do sistema.

2.2.2.38. O  treinamento  deverá  ser  oferecido  na  Sede  da
Superintendência  Municipal  de  Gestão  de  Gastos  Públicos  –  SGP,  em
Porto Velho, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, em
data e horário a serem definidos pelas partes, sendo disponibilizados
até 05 servidores da contratante para o treinamento.
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GARANTIAS:

2.2.2.39. A Contratada deverá fornecer as garantias e segurança do
sistema conforme as observações mínimas a seguir:

a) Gerenciamento do sistema por meio de senhas, com níveis de acesso
diferenciados aos fiscalizadores indicados pelo Gestor Operacional do
Contrato;

b) A autorização para qualquer abastecimento somente será possível
após digitação de uma senha válida do usuário e conferência do cartão
com o veículo a ser abastecido;

c) O bloqueio do uso da senha deverá ser on-line e a partir da base
operacional  definida  pela  contratante,  mediante  senha/rotina
específica;

d) Cancelamento  e  cadastramento  de  senha  somente  pelo  Gestor
Operacional do Contrato;

e) O uso indevido de senha não autorizada, cancelada ou bloqueada pelo
Contratante será considerado falha do sistema e as despesas ficarão
por conta da Contratada.

  2.2.2.40. A  Contratada  deverá  fornecer  manual  explicativo  para
utilização  dos  sistemas  de  atendimento  no  ambiente  web  abrangendo
todos os perfis e configurações de menus de acesso e consolidação de
dados, em idioma português, na quantidade a ser definida pelo Gestor
Operacional  do  Contrato,  bem  como  para  toda  a  rede  credenciada,
conforme a necessidade.
2.2.2.41. A utilização dos equipamentos e sistema será precedida de
treinamento específico e obedecerá aos manuais e procedimentos que os
acompanharem, sendo de responsabilidade da Contratada, a manutenção e/
ou  substituição  dos  equipamentos  e  metodologias  de  uso  que  se
mostrarem insatisfatórios à plena execução.

   2.2.3. DA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS:

2.2.3.1.  Entende-se por  Rede Credenciada, para fins deste documento,
todos  os  estabelecimentos  comerciais  fornecedores  de  combustível
objeto do contrato, que sejam credenciados junto a empresa Contratada,
concordem com as condições estabelecidas e preencham os requisitos
aqui  definidos,  podendo  então  realizar  o  abastecimento  da  frota,
constando no rol de linhas de abastecimento por localidade definida.

2.2.3.2. Os  postos  credenciados  deverão  prestar  os  serviços  de
abastecimento no mínimo de segunda-feira a domingo das 07h00 às 22h00,
no município de Porto Velho e distritos conforme anexo E, devendo ter
disponibilizado o quantitativo de 15 (quinze) postos disponível 24
horas  de  segunda  a  domingo,  disponibilizando  se  possíveis  postos
localizados às margens da BR, a fim de facilitar os abastecimentos de
veículos do transporte escolar em serviço.

2.2.3.3. A rede credenciada deverá estar disponível para abastecer a
unidade consumidora, nos municípios e distritos relacionados no anexo
E.

2.2.2.4. Cada condutor deverá ter sua identificação validada através
de senha durante a execução de qualquer operação realizada na rede de
postos  credenciados  pela  Contratada,  sendo  de  responsabilidade  da
mesma a solução técnica que identifique o condutor do veículo no ato
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do  abastecimento  e  coíba,  com  agilidade  e  segurança,  as  eventuais
utilizações não autorizadas.

2.2.3.5. A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos postos
credenciados, ficando claro que o Contratante não responde solidária
ou subsidiariamente por esse pagamento.

2.2.3.6. A CONTRATANTE apenas permitirá POSTOS – REDE CREDENCIADA, que
se comprometam a atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) Que  as  empresas  credenciadas  obedeçam  aos  termos  da  legislação
vigente no âmbito federal, estadual e municipal, e, ainda, assegure os
direitos  e  obrigações  estabelecidas  por  regulamentação  da  Agência
Nacional do Petróleo – ANP;

b)Fornecer  combustíveis  de  maneira  contínua  e  ininterrupta  e  não
estabelecer  diferenciação  entre  pagamento  através  do  sistema
informatizado e pagamento com cartão de crédito, considerando que o
preço do combustível a ser praticado será o valor registrado na bomba
ou valor abaixo do de bomba, advindo de acordos entre a contratante e
a  rede  credenciada,  sendo  sempre  o  menor  preço  que  estiver  sendo
praticado no estabelecimento. Tais preços devem ser compatíveis ou
inferiores com os valores de mercado, conforme monitoramento realizado
pela Agência Nacional do Petróleo – ANP;

c) Oferecer combustível de qualidade controlada, através de testes
padrões que certifiquem a pureza do combustível, fornecido de acordo
com  a  regulamentação  específica  do  setor,  especialmente  quanto  às
diretrizes emitidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

d) Fornecer  os  seguintes  combustíveis:  diesel  S10,  e  outros
combustíveis compatíveis com novos veículos, que sejam adquiridos pela
Administração, ou que estejam em seu serviço;

e) Possuir  condições  de  regularidade  legal  para  funcionamento  de
acordo  com  o  previsto  na  legislação  pertinente  e  idoneidade
tributária,  trabalhista  e  previdenciária,  bem  como,  possuam
documentação  de  revendedor  varejista  de  combustível  expedida  pela
Agência Nacional do Petróleo – ANP.

f) Possuir microcomputador, impressora e conexão à internet, ou em
sendo o caso, equipamento leitor de cartões e impressor de recibos
conectado à internet, em velocidade que permita a operacionalidade,
não havendo responsabilidades à Contratante quanto aos equipamentos
disponibilizados ou não funcionamento por questões de especificação
técnica não atendida;

g) Responder  civil  e  penalmente  por  qualquer  descumprimento  das
disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou
omissão, que ocorram durante a realização dos serviços, objeto deste
contrato.

h) Utilizar equipamentos individuais e coletivos de segurança (EPI’s e
EPC’s) adequados às normas;

2.2.3.7. Os  dados  cadastrais  novos  ou  atualizados  referente  a
veículos, motoristas, maquinários e embarcações serão fornecidos pelo
gestor operacional do contrato.
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2.2.3.8. No  caso  de  descumprimento  às  normas  e  condições
estabelecidas,  após  as  devidas  notificações  e  ampla  defesa,  a
CONTRATANTE  não  mais  utilizará  os  serviços  prestados  pela  rede  de
postos credenciados da CONTRATADA e, comunicará à mesma os fatos que
motivaram tal decisão.

2.2.3.9. No atendimento da frota pela rede credenciada, a Contratada
deverá responder civil e penalmente por qualquer descumprimento das
disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou
omissão, que ocorram durante a realização dos serviços, objeto deste
contrato, sendo considerados como solidários tanto o estabelecimento
credenciado quanto a fornecedora do sistema de autogestão.

DA EXCLUSÃO DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADO DA LISTA DE ATENDIMENTO:

   2.2.3.10. O  estabelecimento  poderá  ser  EXCLUÍDO  da  lista  de
atendimento  do  Município  de  Porto  Velho  a  qualquer  tempo  por
solicitação expressa própria ou por solicitação do Gestor Operacional
do  Contrato,  ou  no  caso  de  descumprimento  às  normas  e  condições
estabelecidas neste documento, obedecendo aos seguintes critérios:

a)O Gestor do Contrato e a Contratada emitirão as devidas notificações
a  serem  protocoladas  junto  aos  estabelecimentos  credenciados,
informando  claramente  os  motivos  da  advertência  e/ou  as  normas  e
condições descumpridas, determinando prazo para readequação.

b) Em qualquer caso, será garantida a ampla defesa e o contraditório,
que deverá ser encaminhado pelo estabelecimento credenciado ao Gestor
do Contrato na mesma forma definida acima, no prazo máximo de 05
(cinco) dias a contar do recebimento da notificação.

c) Notificado  o  estabelecimento  e  facultada  à  resposta  nos  termos
acima,  não  sendo  acatadas  as  justificativas  apresentadas,  a
Contratante não mais utilizará os serviços prestados pelo respectivo
estabelecimento,  devendo  a  Contratada  comunicar  ao  respectivo
estabelecimento os fatos que motivaram tal decisão.

d) Os estabelecimentos excluídos por solicitação própria poderão ser
novamente incluídos na lista de atendimento, caso não haja restrições
do Gestor Operacional do Contrato.

DA FORMA DE CREDENCIAMENTO:

2.2.3.11. O credenciamento dos estabelecimentos, conforme as linhas de
fornecimento  mínimas  e  localidades  definidas  no  Anexo  E,  será  de
responsabilidade da empresa Contratada, que deverá manter atualizada a
lista  no  sistema  de  gerenciamento  web.  Serão  ainda  observados  os
seguintes requisitos:

a) A contratada deverá apresentar à Contratante, durante a implantação
do  sistema  de  gerenciamento,  a  sua  rede  de  estabelecimentos
credenciados,  e  disponibilizar,  no  prazo  de  20  (vinte)  dias,
adicionalmente  à  sua  rede,  os  novos  credenciamentos,  atendendo  as
condições e regras mínimas de credenciamento estabelecidas neste Termo
de Referência, especialmente os quantitativos e localidades mínimas
previstos no  Anexo E, devendo os novos credenciamentos solicitados
pela Contratante, ser analisados de maneira especial pela contratada,
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cuja a finalidade de novo credenciamento sempre será o atendimento das
demandas operacionais da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

b) A Contratada deverá manter a listagem eletrônica atualizada, via
internet, da rede de credenciados e integrados ao sistema eletrônico
de gerenciamento, informando as eventuais inclusões e exclusões por
período e por localidade;

c) A  contratada  obriga-se  a  garantir  que  toda  a  rede  credenciada
colocada  à  disposição  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho  seja
formada por empresas idôneas e em dia com suas obrigações fiscais,
respondendo  subsidiariamente  pela  inobservância  das  normas  vigentes
por quaisquer das unidades da rede credenciada em relação ao contrato
avençado;

d) A Contratada obriga-se a fiscalizar periodicamente a atuação de
cada unidade da rede credenciada visando aferir a capacidade técnica
da prestação de serviços executados nos veículos do Contratante;

e) A Contratada se obriga a oferecer suporte técnico (presencial e por
telefone) e acesso remoto, sem custo, durante a vigência contratual, a
ser realizado por profissional devidamente autorizado pela contratada,
objetivando subsidiar o uso do sistema e gestão dos serviços a toda a
rede credenciada.

DO PAGAMENTO DA REDE CREDENCIADA:

2.2.3.12. A CONTRATADA se responsabilizará única e integralmente pelo
fiel  e  pontual  pagamento  à  rede  credenciada  pelo  abastecimento
realizado, ficando claro que o Contratante não responde solidária ou
subsidiariamente  por  esse  pagamento,  e  obedecerá  aos  seguintes
critérios:

a) A Contratada deverá garantir a manutenção da prestação dos serviços
por parte dos Postos credenciados, impedindo a suspensão da execução
dos serviços.

B) Durante a vigência do contrato a taxa de administração definida
neste certame será irreajustável, podendo, entretanto, haver variação
final no valor do contrato, uma vez, que a taxa de administração
sempre  será  extraída  do  valor  total  de  combustível  consumido
mensalmente,  sendo  que  o  preço  por  litro  poderá  variar  durante  o
período  de  vigência  do  contrato,  alterando-se  assim  a  previsão,
contudo, é sabido que tal variação não gera alterações no PERCENTUAL
de  taxa  a  ser  pago  a  contratada,  permanecendo,  portanto,  a  taxa
administrativa inalterada.

SEGURANÇA NO FORNECIMENTO:

2.2.2.13. Nos  casos  de  falha  dos  equipamentos  periféricos  da  rede
credenciada ou dos cartões dos veículos e da ocorrência de situações
adversas  como  falta  de  energia  elétrica,  a  Contratada  deverá
disponibilizar  procedimento  contingencial,  através  de  serviço  de
atendimento ao cliente. Este procedimento deve consistir na obtenção,
por telefone, por parte da rede credenciada, autorização do gestor do
contrato, informando órgão, nome e matrícula do condutor, modelo cor e
placa  do  veículo,  hodômetro,  quantidade  em  litros  e  valor  a  ser
abastecido,  e  transcrevendo  tais  informações  para  formulário
específico  da  Contratada,  visando  garantir  a  manutenção  das
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informações necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos e não
comprometer a continuidade das atividades operacionais do Contratante.

2.2.3.14. Posteriormente, a rede credenciada encaminhará o formulário
para  fins  de  conferência  com  o  do  condutor,  onde  o  mesmo  será
encaminhado pelo Gestor do Contrato á contratada.

2.2.3.15. A  Contratada  deverá  prestar  suporte  técnico  através  de
Serviço de Atendimento ao Cliente, pessoalmente, por telefone e/ou
Internet,  devendo  ter  uma  central  de  atendimento  que  permita  ao
Contratante o acesso através de ligação com atendimento até as 18:00
(dezoito horas) horas todos os dias do ano.

DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

2.3.1 A contratada deverá disponibilizar 2 (dois) dispositivos P.O.S
(Point ofsale), a serem instalados nos ônibus escolares que integram a
frota da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com a finalidade de
controlar o abastecimento dos referidos veículos, Anexo A buscando o
controle no  estoque e  consumo de  combustível distribuído  entre os
equipamentos pelos ônibus escolares, permitindo assim, a integração
entre uma gama alargada dos veículos com as bombas de combustível.

2.3.2 O sistema P.O.S deverá compreender as seguintes funcionalidades:

a) Horário de abastecimento;
a) Km por litro; 
b) Km mínimo e máximo; 
c) Capacidade do tanque do veículo;
d) Tipo de serviço; 
e) Intervalo mínimo de transação; 
f) Valor mínimo e máximo por tipo de combustível; 
g) Valor mínimo por serviço. 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Do amparo legal da Justificativa 

3.1.1 Servimo-nos  do  presente  para  justificar  o  interesse  na
Contratação de Empresa Especializada no Gerenciamento de Abastecimento
de Combustível para Veículos e Ônibus escolar rural ORE 3/FNDE, pois
trata-se de contribuir para uma melhor oferta de transporte escolar no
município de Porto Velho, subsidiado pela a aquisição de 146 (Cento e
quarenta e seis veículos),  conforme as especificações das rotas de
atendimento da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, para atender
5.298 (cinco mil duzentos e noventa e oito) alunos  matriculados na
Educação  Básica  e  residentes  na  área  rural  do  município  de  Porto
Velho.

Para  fundamentar  o  objeto  da  aquisição,  a  Secretaria
Municipal de Educação – SEMED, realizou através do Processo
nº  09.01052.00/2019  a  aquisição  dos  veículos  modelo  do
programa Caminho da Escola que foi criado em 2007 com o
objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantir
segurança  e  qualidade  ao  transporte  dos  estudantes  e
contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por
meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola
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dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural
das redes estaduais e municipais. 

O governo federal, por meio do FNDE e em parceria com o
Inmetro, oferece um veículo com especificações exclusivas,
próprias  para  o  transporte  de  estudantes,  e  adequado  às
condições  de  trafegabilidade  das  vias  das  zonas  rural  e
urbana brasileira.

O  programa  consiste  na  aquisição,  por  meio  de  pregão
eletrônico para registro de preços realizado pelo FNDE, de
veículos padronizados para o transporte escolar. Existem três
formas para estados e municípios participarem do Caminho da
Escola: com recursos próprios, bastando aderir ao pregão; via
convênio firmado com o FNDE; ou por meio de financiamento do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
que disponibiliza linha de crédito especial para a aquisição
de ônibus zero quilômetro e de embarcações novas.

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Divisão de
Transporte Escolar, considera que o transporte escolar é um
serviço de utilidade pública e direito público subjetivo,
ficando  evidente  que  o  Poder  Público  deve  oferecê-lo
gratuitamente para crianças e adolescentes que não tenham
escola perto de casa.

Tal Direito é assegurado na Constituição Federal (Art. 208,
VII), como também no Estatuto da Criança e do Adolescente -
ECA (Art. 54) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação -
LDB  (Art.  4°),  estando  o  “Estado”  obrigado  a  garantir,
através de programas suplementares, o serviço de transporte
escolar.  A LDB, com as modificações oriundas da Lei n°
10.709,  de  31  de  julho  de  2003,  passou  a  determinar  a
responsabilidade  de  Estados  e  Municípios  quanto  ao
oferecimento de transporte escolar. O sentido dessa inovação
legislativa é principalmente encerrar a discussão quanto à
competência  desse  serviço  e  sua  universalidade,  ficando
Estados  e  Municípios,  respectivamente,  responsáveis  por
assumir o transporte escolar dos alunos de sua rede.

Sabe-se que o transporte escolar é essencial na garantia da
cidadania, e sua oferta garante a sustentabilidade da vida e
mobilidade na área rural no município de Porto Velho. Faz-se
necessário  considerar  que  em  termos  práticos,  as  escolas
rurais precisam do transporte escolar que acaba sendo uma
oportunidade de desenvolvimento local, incentivo a cultura e
ao esporte, mediante a oferta de transporte para a realização
de atividades extraclasse, tais como: feira de livros, visita
às bibliotecas, torneio esportivo, festa da família, entre
outros, sendo imprescindível para a inclusão social, formação
de sujeitos capazes de pensar sua própria condição social e
humana,  favorecendo  a  fixação  da  população  no  campo  e  a
melhoria dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica -
IDEB nas escolas rurais.

Considerando que o estudo de Viabilidade indica evidentemente
a relevância social, econômica e, principalmente, educacional
que essa política tem para os estudantes que dela necessitam.
O transporte escolar consiste em uma política assegurada pela
Constituição  Federal  de  1988,  cujo  objetivo  primordial  é
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assegurar diariamente, que estes alunos sejam transportados
da sua casa até o ambiente escolar.

Em face do exposto, justifica-se a aquisição de Contratação
de Empresa Especializada no Gerenciamento de Abastecimento de
Combustível para Veículos e Ônibus escolar rural ORE 3, em
razão da continuidade da prestação do serviço de atendimento
de Transporte escolar fortalecendo da educação na área rural,
garantindo o acesso à educação com parâmetros igualitários
aos dos moradores da área urbana e diminuição dos índices de
retenção, evasão escolar e das situações de vulnerabilidade
social encontradas nas áreas rurais do município de Porto
Velho,  as  quais  poderão  ser  superadas  com  a  oferta  do
transporte escolar e promoção da educação.

A complexa realidade do Município de Porto Velho, por sua
dimensão territorial e sua diversidade cultural, dificulta a
elaboração e execução de políticas públicas condizentes com a
realidade de cada Distrito, Ramal e linha não podendo de
forma  própria  garantir  e  oferecer  a  todos  os  veículos  o
combustível necessário tipo S10

Vale  ressaltar  que  aquisição  de  Empresa  Especializada  no
Gerenciamento de Abastecimento de Combustível para Veículos e
Ônibus  escolar  rural  ORE  3/FNDE  descrito  no  anexo  E
oportunizará a continuidade do serviço de transporte escolar,
bem como irá garantir o acesso à educação com parâmetros
igualitários aos dos alunos da área urbana, contribuindo com
a diminuição dos índices de retenção e evasão escolar, os
quais devem ser superadas com a oferta do transporte escolar
e  promoção  da  educação.  Considerando  que  as  constantes
paralisações, inúmeras irregularidades, e toda problemática
envolvendo o atendimento de transporte escolar impossibilitam
esta  Secretaria  oportunizar  atendimento  igualitário  aos
alunos residentes na área rural do Município de Porto Velho.

3.2. Da Necessidade de Terceirização

3.2.1. A Secretaria Municipal de Educação, busca proporcionar aos seus
serviços um instrumento de controle e de racionalização dos dispêndios
realizados  com  a  aquisição  de  combustível,  visto  que  este  item
compreende  um  dos  principais  elementos  do  custeio  da  operação  do
transporte escolar terrestre rural.

3.2.2. O  modelo  de  contratação  pretendido  para  este  certame  visa
atender  todas  as  localidades  onde  a  SEMED  disponha  de  unidades
consumidoras de sua propriedade ou sob sua guarda/responsabilidade,
conforme quadro do Anexo E deste termo de referência, o que não ocorre
atualmente.

3.2.3. Para garantir o controle e a racionalização do dispêndio com o
consumo  de  combustível,  a  seleção  do  licitante  condicionar-se-á  à
disponibilização  por  este  de  um  sistema  de  gerenciamento  para  o
controle, em tempo real, das transações de abastecimento dos veículos
escolares.

3.2.4. O modelo de aquisição formulado tem como proposição atender,
dentro  da  contextura  local,  as  peculiaridades  da  SEMED,  bem  como
estabelecer parâmetros mínimos de segurança nos abastecimentos.
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3.2.5. Por sua vez, a opção pelo modelo de terceirização da atividade
de  abastecimento  de  frota,  através  de  contrato  administrativo,
justifica-se em face do mesmo constituir-se de meio mais eficiente
para a administração gerir as atividades finalísticas. Nesse contexto,
importante  reproduzir  a  síntese  do  perfeito  pensamento  da  ilustre
professora Andrecia V. Vieira de Almeida:

A busca da maior eficiência e especialização das atividades
coloca  a  terceirização  como  mecanismo  de  gestão  das
organizações.  Pela  terceirização,  passa-se  a  terceiros  o
desempenho  de  atividades  não  essenciais,  acessórias,
atividade-atividade, de forma que a organização direciona sua
estrutura e força produtiva às atividades finalísticas, ao
seu “negócio” principal, sua atividade-fim.

A  terceirização  não  é  uma  realidade  nova  na  gestão  das
organizações, assim como não é novidade para a Administração
Pública.  No  Decreto-Lei  nº  200,  de  1967,  foi  prevista  a
possibilidade de a Administração desobrigar-se da realização
material  de  atividades  executivas,  recorrendo,  sempre  que
possível, à execução indireta, mediante contrato.

Ou seja, a máquina administrativa será direcionada para a
consecução  da  atividade-fim,  repassando  a  terceiros,
estranhos  aos  quadros  da  Administração,  a  realização  de
atividades instrumentais. Com isso será possível uma maior
eficiência  na  prestação  desses  serviços,  já  que  serão
desempenhados  por  organizações  com  experiência  e
especialização  na  área  de  atuação.  A  Administração  terá,
dessa  maneira,  possibilidade  de  cobrar  resultados,
produtividade e qualidade na prestação de serviços e poderá
ter redução de custos.

A terceirização de serviços pela Administração se dará por
meio de um contrato administrativo, precedido, como regra, de
licitação  (art.  37,  XXI  da  Constituição  da  República).
Importante destacar que o objeto do contrato é a prestação de
serviços e não a contratação de mão de obra.

3.2.6.  Os  serviços  são  eminentemente  acessórios  e  não  ligados
diretamente à atividade-fim do órgão e, conforme termos do Decreto nº
2.271, de 07 de julho de 1997, da Instrução Normativa nº 2 do MPOG e
dos artigos 13 e 67 da Lei 8.666/93, devem ser, preferencialmente,
terceirizados.

3.2.7.  Então, com vistas a atender à moderna visão da Administração
Pública que orienta sempre para um objetivo claro em busca de maior
celeridade e eficiência nas atividades que lhessão pertinentes, se faz
necessário  que  seja  realizada  a  terceirização,  inclusive  porque  a
administração não dispõe do contingente pessoal e equipamentos para
atendimento do controle da demanda.

3.2.8. Na opção por este formato de contratação, deve-se considerar
que hoje terceirização ou  outsourcing é usado em larga escala por
grandes corporações e Governos, podemos citar como exemplo no Estado
de Rondônia os contratos já firmados pelo  Tribunal de Contas – RO,
Ministério Público - RO e o Governo do Estado de Rondônia através do
Poder Executivo Estadual, bem como, a própria Prefeitura Municipal de
Porto Velho, visando à redução de custos e o aumento da qualidade.
Porém, a terceirização deve estar em conformidade com os objetivos
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estratégicos da organização, os quais irão revelar em que pontos ela
poderá  alcançar  resultados  satisfatórios,  respeitando  sempre  os
princípios da Administração Pública, em especial, os princípios da
legalidade e eficiência, primando também pela economicidade no trato
com o erário, respeitando o interesse e a relevância para a sociedade.

3.2.9. A terceirização tem sido a palavra de ordem, no entender de
Peter  Druker,  filósofo  e  grande  economista,  numa  das  últimas
entrevistas à revista Fortune, concluiu:

“A maioria das pessoas veem a terceirização do ponto de vista
do corte GBV de custos, o que julgo um engano. O que a
terceirização faz é melhorar a qualidade dos colaboradores
que ainda trabalham para você. Acredito que as instituições
deveriam terceirizar todas as atividades para as quais não
haja um percurso de carreira que conduza os funcionários à
alta gestão.”

3.2.10. Portanto, a pretendida terceirização dos serviços de aquisição
de  combustível  se  dará  por  meio  de  um  contrato  administrativo,
precedido, como regra, de licitação (art. 37, XXI da Constituição da
República).

3.2.11. A Administração Pública tem percebido há bastante tempo que
algumas atividades como a do caso em tela devem ser terceirizadas
tendo em vista a dificuldade de manter o controle efetivo dos atos
relativos ao abastecimento o que inclui a ausência de softwares para
controle integral do abastecimento.

3.2.12. Em  consonância  com  a  visão  da  Secretaria  Municipal  de
Educação, de que devemos almejar modernidade, eficiência, proteção à
informação  e  controle  dos  serviços  prestados,  para  atender  suas
atribuições constitucionais, Prefeitura Municipal de Porto Velho, por
exemplo, adotou esse tipo de contratação como importante instrumento
gerencial  e  principalmente  operacional  no  ano  de  2018,  através  de
licitação  devidamente  aprovada  pela  Corte  de  Contas,  no  qual  se
verificam diversas vantagens para a administração, diante do controle
do abastecimento e a evolução dos gastos.

3.2.13. Tal  modalidade  de  contrato  é  uma  tendência  de  crescente
utilização  tanto  na  iniciativa  privada  como  em  órgãos  públicos  do
Poder Executivo na Administração Direta do Pará, Tocantins, dentre
outros Poderes da República. Em nosso Estado, percebe-se que além do
Governo  do  Estado  o  Ministério  Público  Estadual  também  aderiu  ao
Sistema de gerenciamento da Frota, sendo essa adesão consequência das
diversas vantagens que o sistema oferece.

3.2.14. A terceirização então deve ser realizada por meio de Pregão,
eis que necessária à disputa por menor preço. Porém o julgamento se
dará pelo valor global, admissível já que comprovada e justificada a
necessidade  de  inter-relação  entre  os  serviços  contratados,
gerenciamento  centralizado  e  as  inúmeras  vantagens  para  a
Administração na  contratação  dos  serviços  de  gerenciamento  de
abastecimentos.

3.3. Da Finalidade Pública da Contratação:

3.3.1. O objetivo do presente Termo de Referência é contratar empresa
especializada que propicie o controle de todos os atos referentes ao
abastecimento da frota de veículos que realizam o transporte escolar
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terrestre da SEMED, dispondo então de acompanhamento em tempo real da
evolução dos gastos, do consumo em litros e em reais, do controle de
saldos, dos responsáveis, possibilitando ainda que os veículos tenham
condições de abastecer com menor preço através dos postos credenciados
com  todas  as  condições  necessárias  ao  desempenho  das  funções  de
responsabilidade do poder executivo municipal.

3.3.2. A  pretendida  contratação  objetiva  o  atendimento  às
determinações emanadas do Parquet de Contas do Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia, que em análises anteriormente realizadas sobre a
matéria  tratada  destacou  de  forma  elucidativa  as  vantagens  da
contratação  de  empresas  privadas  para  gerenciarem  serviços  da
administração  por  meio  de  sistemas  eletrônicos  de  acesso  em  tempo
real, vejamos:

A  respeito  do  gerenciamento  dos  insumos,  dos
equipamentos,  dos  materiais  permanentes,  da  frota  de
veículos e dos imóveis afetados a entidade pública, é
cediça  a  dificuldade  da  Administração  em  contar  com
servidores  tecnicamentequalificados  e  com  ferramentas
detrabalho que permitam o controle eficiente das despesas
com manutenção e reposição das utilidades necessárias à
prestação de serviços públicos.

Mesmo as empresas consagradas no mercado são pressionadas
a buscarem incessantemente por soluções de gerenciamento
mais econômicas e com melhores resultados.

Faz parte, portanto, de qualquer gestão a procura por
soluções  mais  eficientes,  seja  desenvolvendo-as,  seja
adquirindo-as no mercado.

Nesse diapasão, o modelo de “solução integrada”, isto é,
de aglutinação entre prestação de serviço e fornecimento,
vem sendo adotado em outros rincões deste País em razão
de inúmeras vantagens, uma vez que representaria avanço
de gestão, controle e redução de gastos e, ao permitir a
unicidade do objeto, reduziria falhas de continuidade dos
serviços.  Nesse  sentido,  garantir-se-iam  celeridade,
harmonia  e  equilíbrio  entre  as  diferentes  atividades
envolvidas na prestação de serviços públicos.

Jorge  Ulisses  Jacoby  Fernandes  aponta  como  modelo  de
gerenciamento integrado fazendo uma comparação entre, de
um lado, o dever de parcelar o objeto para garantir a
competitividade  e  melhores  preços  e,  de  outro,  o  de
permitir a unicidade do objeto para garantir eficiência e
economicidade gerencial.

Nesse  diapasão,  alerta  aos  entes  de  controle  que  “os
órgãos estatais têm o poder-dever de se modernizar, de
buscar a eficiência e a economicidade, desincumbindo-se
de  atividades  operacionais  e  burocráticas,  a  fim  de
centrar esforços na sua atividade finalística”

Com razão o autor. O art. 23, §1º, da Lei de Licitações,
fixa a regra geral de parcelamento das obras, serviços e
compras em tantas porções quantas se comprovarem técnica
e  economicamente  viáveis,  tendo  em  vista  ao  melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação  da  competitividade  sem  perda  da  economia  de

46                                                       SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  - SML
Av. Carlos Gomes 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 09.10113/2019
Fls._______________
Visto: ____________

escala.  Todavia,  ela  é  somente  obrigatória  se  houver
vantagem para a Administração.

Os dois vetores que decidem a questão são os aspectos
técnicos  e  econômicos.  Primar  o  parcelamento  de  forma
absoluta enseja em promover, sempre, o procedimento que
garanta o maior acesso de interessados às contratações
com a Administração Pública e a competitividade entre os
licitantes, princípio licitatório insculpido no art. 3º,
§1º,  da  Lei  nº  8.666/1993.  No  entanto,  se  a  parcela
destacada for de valor inexpressivo comparativamente ao
contrato  global  ou  às  demais  parcelas,  a  licitação
autônoma seria procedimentalmente antieconômica.

A contratação de solução integrada viria para aproveitar
a  expertise  da  iniciativa  privada  no  que  tange  às
atividades-meio,  enquanto  a  Administração  dedica-se  à
atividade-fim, com amparo na legislação, pois, como se
pode depreender da redação do próprio citado art. 23,
§1º, da Lei 8666/93 quando for técnica e economicamente
inviável, não haverá parcelamento do objeto da licitação.

A respeito, a Administração Pública Federal editou norma
aplicável por analogia. Trata-se do §3º do art. 3º da
Instrução  Normativa  da  Secretaria  de  Logística  e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão nº 02/2008.

Art. 3° […]

§ 3° As licitações por empreitada de preço global, em que
serviços  distintos,  ou  serviços  e  materiais
independentes, são agrupados em um único lote, devem ser
excepcionais,  somente  admissíveis  quando,  comprovada  e
justificadamente,  houver  necessidade  de  inter-relação
entre os serviços contratados, gerenciamento centralizado
ou implicar vantagem para a Administração, observando-se
o seguinte:

I - é vedada a contratação parcial do lote, isto é, de
apenas alguns dos serviços ou materiais que o compõem,
devendo todos os serviços e materiais agrupados no lote
serem adquiridos em sua integralidade; e

II  -  excepcionalmente  poderá  ocorrer  a  contratação
parcial do lote quando houver vinculação entre o serviço
contratado e a quantidade de material necessária à sua
execução, em que poderá seradquirida a estrita quantidade
do material que for necessária à completa execução do
serviço, ainda que menor do que a previamente estimada e
desde que não ultrapasse o limite estabelecido no artigo
65 da Lei nº 8.666, de 1993.

O autor cita como vantagens da contratação pelo modelo de
solução integrada a imputação à contratada de todos os
investimentos,  a  liberação  dos  servidores  para  o
exercício das atividades fins, a redução de custos com
múltiplas licitações e com gestão de múltiplos contratos,
a absorção de tecnologias modernas, a padronização dos
serviços e o gerenciamento centralizado da logística.
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Dessa forma, examinando-se outros fatores além do preço
isolado  das  parcelas  obtido  na  licitação,  conclui,  o
autor, que a contratação de solução integrada desonera a
Administração de outros encargos e custos, com evidentes
benefícios de eficiência e economicidade.

3.3.3. Todas essas informações foram aqui carreadas para informar ao
gestor  e  aos  Eminentes  Conselheiros  que  este  Parquet  não  encontra
óbice, em tese, na contratação aqui aventada, pois vai ao encontro da
modernização da gestão administrativa.

3.3.4. O  abastecimento  adequado  dos  veículos  reverte-se  em
economicidade, vez que garante a realização da operação administrativa
a qual se utiliza dos veículos para o seu desempenho.

3.3.5. Os  veículos,  portanto,  são  ferramentas  indispensáveis  às
atribuições da administração pública, sendo imprescindível que estejam
sempre  em  condições  satisfatórias  de  utilização,  motivo  pelo  qual
configura em sua essência serviço de natureza contínua, por incluir o
abastecimento de veículos e sistema de gerenciamento de controle.

3.3.6.  A secretaria Municipal de Educação privilegiará, na presente
contratação,  a  adoção  de  boas  práticas  de  otimização  de  recursos,
redução de desperdícios e rapidez no resultado, mesmo que em execução
por  parte  da  contratada  e  das  credenciadas,  o  que  privilegia  o
princípio da eficiência.

3.3.7. Os serviços não podem sofrer interrupção ou descontinuidade sem
afetar  diretamente  a  atividade-fim  do  Executivo  Municipal,  sendo
evidente  a  necessidade  de  uma  contratação  de  natureza  continuada,
conf. art. 57 inciso II da Lei 8.666/93.

3.4. Dos Resultados e Vantagens do modelo de Contratação:

3.4.1. Podemos citar como  resultados, vantagens e justificativas de
contratação já conhecidos e esperados com a utilização de sistema de
gerenciamento de frotas os seguintes argumentos:

 Abastecimento em todas as áreas de abrangência conforme Anexo E,
deste termo de referência que possuam postos seja em distritos
ou mesmo em outras comunidades, não havendo assim a necessidade
de  transporte  de  combustível  por  servidores  da  Secretaria
Municipal de Educação;

Possibilidade de busca constante por preços mais vantajosos, uma vez,
que com diversos postos credenciados, amplia-se a concorrência, sendo
assim possível a redução de custos em escala;

O abastecimento da frota é um dos serviços de maior importância no
âmbito governamental, eis que possibilita que os veículos estejam em
condições  adequadas  de  uso  para  realização  das  atividades  de
atendimento do transporte escolar;

Garantia  dos  serviços  de  fornecimento  de  combustível  com  maior
economicidade, visto que, na rede credenciada o abastecimento será
realizado no posto que estiver mais próximo e que apresentar menor
preço, instigando à concorrência e privilegiando o menor preço a cada
abastecimento;
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Redução de despesas com combustível, através de controles dinâmicos,
modernos e eficazes;

Redução  de  despesas  administrativas  relativas  à  frota  (coleta  de
dados, digitação, emissão de faturas, controles e pessoal);

Disponibilidade  de  ampla  rede  de  postos  para  atendimento  conforme
Anexo E, sendo evidente a flexibilidade do sistema de controle por
acesso;

Possibilidade  de  comparação  eficaz  dos  preços  praticados  com  o
mercado, em tempo real reduzindo a repetição e fracasso de reiterados
certames  licitatórios  para  atendimento  das  mesmas  demandas,  porém
garantindo-se a isonomia e a economicidade;

Com  a  rede  credenciada  em  Porto  Velho,  incluindo  distritos  e  nas
comunidades circunvizinhas, há garantia de que os veículos em serviço
de atendimento contarão se necessário, com postos de abastecimento em
conformidade ao anexo E, não prejudicando as operação e atividade do
veiculo;

Agilidade nos procedimentos;

Controle total do abastecimento, com dados resguardados e consolidados
no sistema.

3.4.2. A contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de
combustível facilita o controle das atividades ligadas ao setor de
transporte escolar e outros setores da SEMED em seus mais variados
aspectos,  especialmente:  melhor  gestão  orçamentária,  controle  do
consumo, controle dos responsáveis pelo abastecimento, eliminação do
desperdício de tempo no controle efetivo da frota, centralização das
atividades em tempo real, redução no volume de trabalho e processos de
suprimento de fundos para atender a demanda de serviços no cumprimento
das atividades, fornecimento de relatórios do consumo e gasto em tempo
real, dentre outros.

4. DO RECEBIMENTO, CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS:

4.1. Da Gestão Operacional do Contrato - SGP

4.1.1 A Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP,
denominada Gestora Operacional do Contrato, através da Diretoria de
Qualidade dos Gastos Administrativos - DQGA, será responsável pela
Gestão  Operacional  e  acompanhamento  técnico  do  contrato  decorrente
desta  licitação,  sendo  responsável  por  controlar  os  gastos  dos
serviços  executados,  emitindo  normatizações,  e  sempre  observando  o
preço  mais  vantajoso,  buscando  negociações,  em  conformidade  com  a
legislação  e  com  o  próprio  Edital/Contrato,  que  remeterão  às
especificações deste Termo de Referência.

4.1.2. É responsabilidade exclusiva da SGP quanto aos abastecimentos,
- Autorização; - Disponibilização do Saldo e Controle de Consumo de
Combustível da unidade contratante;

4.1.3. Como Gestor Operacional do Contrato a SGP deverá programar os
meios necessários ao perfeito acompanhamento da execução contratual,
expedir regulamentos para a fiel execução do objeto pactuado e outros,
para  que  a  unidade  contratante  possa  acompanhar  o  abastecimento
realizado  de  sua  própria  frota  (ônibus  escolares),e  ainda,
disponibilizar informação global da gestão dos abastecimentos, para
que possam fazer correlações e análises de custos.
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4.1.4. Ao Gestor Operacional do contrato se resguarda o direito de a
qualquer  momento  verificar  as  condições  de  uso  e  manutenção  dos
equipamentos  e  softwares,  inclusive  contratando  técnico  ou  empresa
especializada, caso necessário.

4.2 Da Gestão Contratual – Unidade Contratante:

4.2.1.  A  Secretaria  Municipal  de  Educação  -  SEMED,  denominada
Ordenadora de Despesa (unidade contratante), nas competências que lhe
couber, é a gestora do contrato, órgãos responsáveis por:

 Designar  por  Portaria  oficialmente  os  fiscais  do  Contrato  e
Comissão de Recebimento dentre os servidores do próprio órgão,
nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93;

Acompanhar  e  certificar  legalmente  o  contrato  decorrente  desta
licitação  e  providenciar  a  formalização  de  contrato,  execução
orçamentária e financeira;

Realizar o pagamento das faturas após conferência dos relatórios de
abastecimento  e  demais  documentos  comprobatórios,  realizando  ateste
definitivo, exercendo o controle da frota e dos serviços relacionadas
à execução contratual.

4.2.2. A  SEMED  pactuará  seu  contrato  com  a  empresa  vencedora  do
certame, conforme modelo padrão de contrato a ser anexado ao edital,
tendo como unidade interveniente Gestora Operacional do Contrato, a
SGP.

4.2.3. A unidade contratante deve acompanhar, conferir e fiscalizar a
conformidade  da  prestação  dos  serviços  e  da  alocação  dos  recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na
forma da Lei, bem como, deverão ser aferidos pelo agente fiscalizador
a correção dos valores praticados em razão do combustível que tiver
sido consumido em determinado período.

4.2.4. Quando da homologação da licitação e assinatura do Contrato, A
SEMED designará a Comissão de Recebimento do Objeto do Contrato de que
trata o inciso I, alínea “b”, do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93,
dentre os servidores lotados no próprio órgão, composta por no mínimo,
três servidores, sendo pelo menos 1/3 (um terço) do quadro efetivo da
administração, com capacidade para exercer o ateste final dos serviços
relacionados  à  execução  contratual,  sob  pena  de  responsabilidade
solidária junto aos órgãos fiscalizadores, a qual se responsabilizará
pelo recebimento definitivo do objeto, mediante termo circunstanciado,
assinado pela maioria de seus membros, após a vistoria que comprove a
adequação  do  objeto  aos  termos  contratuais  e  dos  documentos
comprobatórios encaminhados pelo órgão gestor do contrato, observado
ainda  o  disposto  no  art.  69  da  mesma  Lei,  de  modo  a  aferir  o
atendimento  aos  princípios  da  legalidade,  finalidade,  eficiência  e
economicidade.

4.2.5. Dentre a comissão designada deverá haver pelo menos um servidor
com  conhecimentos  básicos  de  informática  para  consulta  e
acompanhamento do Sistema de Gerenciamento a ser disponibilizado via
Web, permitindo assim a eficaz fiscalização do contrato para emissão
do Termo de Recebimento Definitivo.
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4.2.6 Cabe a Unidade Contratante a identificação do limite disponível
para  o  abastecimento,  →  verificar  se  há  autorização  do  cartão  de
abastecimento, e conferi-lo com o respectivo veículo, → conferência
dos abastecimentos executados, → Conferência das Notas Fiscais com os
relatórios → realizar o processamento e pagamento das despesas.

4.2.7 O Gestor do Contrato poderá propor, fundamentado em fatos, a
suspensão  da  prestação  dos  serviços,  total  ou  parcialmente,  em
definitivo ou temporariamente, bem como, designar diligências para que
sejam aplicadas à Contratada as penalidades previstas no Contrato,
assegurado à Contratada, o direito de ampla defesa.

4.2.8 O  Gestor  do  Contrato  poderá,  sempre  que  julgar  necessário,
solicitar  à  Contratada  a  apresentação  de  quaisquer  documentos
referentes aos serviços contratados.

4.3 Da Fiscalização do Contrato – responsabilidade SEMED:

4.3.1  A  Fiscalização  do  Contrato,  se  dará  pela  verificação  dos
procedimentos  constantes  deste  Termo  de  Referência,  obedecido  o
disposto no item 4 deste documento e garantindo cumprimento de todas
as obrigações nele contidas, sendo certo que fiscalizará a execução
dos serviços contratados, bem como o cumprimento das especificações
solicitadas,  no  sentido  de  corresponderem  ao  contratado,  conforme
atribuições e competências definidas acima.

4.3.2. A  fiscalização,  não  desobriga  a  Contratada  de  sua
responsabilidade  quanto  à  perfeita  execução  do  objeto  deste
instrumento.

4.3.3 Cabe ao Fiscal do Contrato solicitar de seus superiores em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes para o caso de decisões
ou providências que ultrapassarem a sua competência; e proceder ao
Recebimento Provisório do objeto do contrato, quando necessário, nos
termos do inciso I, alínea “a” do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

4.3.4. A  fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego  de  material  inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

4.3.5. A Contratada permitirá e oferecerá condições para a mais ampla
e completa fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo
informações,  propiciando  o  acesso  à  documentação  pertinente  e
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

4.3.6. A Contratada se obriga a permitir que a auditoria interna de
fiscalização e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a
todos os documentos que digam respeito ao objeto deste instrumento.

4.3.7. A avaliação será considerada pela ADMINISTRAÇÃO para aquilatar
a necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos
serviços prestados, para decidir sobre a conveniência de renovar ou,
qualquer  tempo,  rescindir  o  presente  Contrato  ou,  ainda,  para
fornecer,  quando  solicitado  pela  CONTRATADA,  declarações  sobre  seu
desempenho,  a  fim  de  servir  de  prova  de  capacidade  técnica  em
licitações públicas.
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4.4 Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável
pela  execução  de  todos  os  serviços,  a  Administração  reserva-se  o
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para
isso:

4.4.1 Solicitar à contratada a substituição de qualquer tecnologia que
não atenda às necessidades e especificações do Termo de Referência.

4.5 O Fiscal do Contrato se incumbirá de acompanhar a execução dos
serviços,  determinando  à  Contratada  as  providências  necessárias  ao
regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar
as infrações contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu
superior hierárquico, conforme disposto nos §1º e §2º do artigo 67 da
Lei nº 8.666/93.

4.6. O  Fiscal  do  Contrato  exercerá  a  fiscalização  dos  serviços
contratados, além de, verificar a conformidade quanto aos prazos e
vigências,  garantias,  modificações  contratuais,  como  também
acompanhamento dos recursos necessários para cobertura contratual

4.7. Assegurar o efetivo cumprimento das obrigações da Contratada,
realizando  a  supervisão  das  atividades  por  ela  desenvolvidas  e
efetivando  avaliações  periódicas.  As  deficiências  e  irregularidades
que forem constatadas serão comunicadas:

a) Verbalmente, para os casos rotineiros ou urgentes.

b) Por escrito, para as situações complexas, estipulando-se,
quando pertinente, prazo certo para a correção da irregularidade.
As comunicações formais serão registradas no Diário de Ocorrências
ou por Carta Formal remetida à Contratada, sendo ainda válidas as
correspondências via e-mail, desde que este tenha sido devidamente
registrado por informação oficial da Contratada.

 c) Por publicação no Diário Oficial do Município, no caso de
recusa  do  recebimento  da  notificação  ou  insucesso  de  remessa
postal com Aviso de Recebimento.

4.8 O Fiscal do Contrato emitirá Relatório de Acompanhamento, até 5
(dias) dias úteis do recebimento dos documentos comprobatórios por
parte  da  Contratada,  o  qual  conterá,  no  mínimo,  as  seguintes
informações:
a) Relação das notas fiscais recebidas;
b) Detalhamento e totalização do valor relativo ao percentual da taxa
de administração;
c) Detalhamento e totalização das glosas mediante sanções ou serviços
com  qualidade  inferior,  danificados  ou  inadequados  (anexando  os
documentos probantes pertinentes, sempre que possível), rejeitados na
fiscalização;
d) Totalização  geral  da  cobrança,  com  quadro  resumo  dos  valores
faturados;
e) Informações acerca do cumprimento, ou não, de todas as obrigações
por parte da Contratada;
f) Assinaturas de conferência e aprovação dos responsáveis, conforme
definição deste Termo de Referência.
4.9.  A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser
realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência.
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   5. DA EXECUÇÃO:

5.1. Para execução do contrato, a Contratada deverá tornar disponível
sistemas tecnológicos de intendência, realizando os abastecimentos de
combustíveis, através dos postos da rede credenciada, gerenciados por
sistema informatizado, com metodologia de cadastramento, controle e
logística, compreendendo, dentre outros:

a)Ampla rede de postos de abastecimento credenciados nas localidades
mínimas do anexo E, equipados para aceitar transações de usuários do
sistema;

b)Implantação de sistema integrado, em ambiente web, para veículos,
maquinários/equipamentos e embarcações componentes da frota oficial da
contratante,  proporcionando  um  controle  eletrônico  dos  serviços  de
abastecimento;

c)Controle  informatizado  de  sistemas  integrados  de  gestão  dos
abastecimentos  possibilitando  à  Contratada  a  emissão  de  relatórios
financeiros, operacionais e gerenciais, que permitam estrito e eficaz
acompanhamento da situação de consumo, responsáveis pelo abastecimento
e total dos gastos envolvidos.

5.1.1. Ainda  para  possibilitar  a  execução,  a  Contratada  tornará
disponível acesso a software, em ambiente web para gerenciamento do
abastecimento  da  Contratante,  cadastrando  todas  as  informações
necessárias que o integram.

5.1.2. A  efetiva  implantação  do  sistema  de  gerenciamento  do
abastecimento deverá dar-se num prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar  da  assinatura  do  contrato,  incluindo  o  acesso  a  todos  os
recursos tecnológicos e ferramentais necessários à plena utilização
dos sistemas web da Contratada pelos servidores autorizados vinculados
à Contratante.

5.1.3. Os  serviços  deverão  ter  execução  iniciada  somente  após
solicitação  de  abastecimento  autorizada  pelo  Gestor  Operacional  do
Contrato, devendo ser obedecido o disposto na legislação trabalhista
no  desempenho,  inclusive  a  emanada  do  Ministério  do  Trabalho  e  a
relativa à Medicina e Segurança do Trabalho, ou legislação equivalente
aplicável e em vigência.

5.1.4. Para fiel cumprimento do contrato, a Contratada deverá garantir
todas as especificações do objeto e responsabilidades dispostas neste
Termo de Referência, em especial ao disposto no item 2.

5.1.5. A Contratada deverá indicar um telefone que possa ser acionado
24 horas, todos os dias da semana, como suporte técnico para solução
de eventuais problemas relativos ao Contrato, quer seja por parte dos
estabelecimentos credenciados, quer seja por parte da Contratante.

5.1.6. A Contratada deverá indicar o preposto local que resida na
cidade  de  Porto  Velho,  para  acionamento  e  representação  perante  a
Administração, sobre qualquer assunto relativo ao Contrato, devendo o
preposto  se  encarregar  da  resolução  das  pendências,  repasse  das
notificações e solicitações da Contratante bem como de apresentação
dos prazos formais para atendimento, nos casos de impossibilidade de
atendimento imediato.

5.1.7. O  sistema  fornecido  pela  contratada  deverá  permitir  a
informatização dos dados de abastecimento, custos, identificação do
veículo,  identificação  do  condutor  e  respectiva  unidade
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organizacional, datas e horários, e demais critérios dispostos neste
Termo de Referência.

5.1.8. A  contratada  deverá  executar  o  atendimento  e  solução  de
problemas de assistência técnica no prazo que não poderá ser superior
a  6  horas  (em  dias  úteis),  considerando  o  horário  comercial  de
08h00min às 18h00min, devendo apresentar justificativa e solicitação
de  dilatação  deste  prazo  por  escrito,  quando  for  o  caso,  a  ser
analisado pelo Gestor Operacional do Contrato.

5.1.9. No caso de descumprimento às normas e condições estabelecidas,
após  as  devidas  notificações  e  ampla  defesa,  a  CONTRATANTE  as
solicitações de modificação deverão ser atendidas no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas após o recebimento por escrito da mesma.

5.1.10. Os veículos (ônibus) passíveis de abastecimento de combustível
elencados neste Termo de Referência estão constantes no ANEXO A, bem
como suas características, e, caso a frota venha a ser aumentada, os
mesmos serão incluídos no atendimento, da mesma forma que deverão ser
excluídos os que por qualquer razão deixarem de pertencer à frota.

5.2. Dos critérios para prestação dos serviços pela rede credenciada –
DA REDE CREDENCIADA:

5.2.1. A Contratada apenas credenciará o posto de abastecimento na
rede dos postos credenciados, que se comprometam a:

a) Realizar abastecimento de maneira contínua e ininterrupta  através
do sistema informatizado;

b) Oferecer combustível de qualidade controlada, através de testes
padrões que certifiquem a pureza do combustível, deverá ser fornecido
de  acordo  com  a  regulamentação  específica  do  setor,  especialmente
quanto às diretrizes emitidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

c) Fornecer o seguinte combustível: diesel S10, e outros combustíveis
compatíveis  com  novos  veículos  que  sejam  adquiridos  pela
Administração, e outros combustíveis compatíveis com novos veículos,
pela contratante ou que estejam a seu serviço;

d)  Possuir  condições  de  regularidade  legal  para  funcionamento  de
acordo  com  o  previsto  nas  legislações  pertinentes  e  idoneidade
tributária, trabalhista e previdenciária.

e) Possuir conexão à internet, impressor de recibos conectado em rede
com a gerenciadora do sistema;

f) Manter um responsável pelos serviços, com poderes de representante
ou preposto para tratar com a CONTRATANTE;

g)  Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela
Contratante, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

h)  Responder  civil  e  penalmente  por  qualquer  descumprimento  das
disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou
omissão, que ocorram durante a realização dos serviços, objeto deste
contrato.

5.2.2. A rede credenciada fornecerá combustível, de segunda a domingo,
no mínimo de 07h00 as 22h00, no município de Porto Velho e distritos
conforme  anexo E, devendo ter disponibilizado o quantitativo de 15
(quinze)  postos  24  horas  de  segunda  a  domingo,  devendo  ser
estabelecimentos  idôneos,  certificados  pela  ANP,  destinados  a
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abastecer  os  diversos  tipos  de  marcas  e  modelos  dos  veículos  dos
órgãos contratantes;

5.2.3. Os dados cadastrais novos ou atualizados referente a veículos,
motoristas, serão fornecidos pelo Gestor Operacional do contrato.

5.2.4. No caso de descumprimento às normas e condições estabelecidas,
após as devidas notificações e ampla defesa, a CONTRATANTE não mais
utilizará os serviços prestados pela rede de postos credenciados da
CONTRATADA e, comunicará à mesma os fatos que motivaram tal decisão,
conforme disposto no item 2 deste termo de referência.

5.2.5. O  Gestor  Operacional  do  Contrato  designará  o  saldo  de
abastecimento para unidade contratante, o qual deverá ser distribuído
entre os veículos da mesma via sistema, para abastecimento na rede
credenciada.

5.3. Da definição do preço da rede credenciada:

5.3.1. A  Contratada  disponibilizará,  via  internet,  informações
quinzenais dos preços históricos dos consumos praticados nos postos
credenciados  que  abasteceram  a  frota,  em  Reais  (R$)  por  tipo  de
combustível, ordenados por município, e por valor em ordem crescente,
identificando o posto de abastecimento com o respectivo endereço.

5.3.2. O preço a ser pago no abastecimento de combustíveis será o
registrado na bomba do posto credenciado, não podendo ser ultrapassado
em qualquer hipótese tal preço consonância com as Tabelas oficiais da
ANP, servindo também como referência oficial para definição dos preços
nos distritos de Porto Velho a tabela INFOPREÇOS constante no site da
ANP.

5.3.3.  Em qualquer caso o preço praticado pela rede credenciada não
deverá ser superior ao “preço de bomba” cobrado dos particulares em
geral.

5.3.4. Todos os estabelecimentos integrantes da rede credenciada da
Contratada  deverão  ser  por  ela  reembolsados,  inexistindo  qualquer
vínculo  ou  obrigações  financeiras  entre  o  Contratante  e  tais
prestadores de serviços.

5.3.5. Serão retidos na fonte o ISS de cada Nota Fiscal relativa aos
contratos  originários  desta  licitação.  Tal  retenção  será  de
responsabilidade do departamento financeiro da unidade contratante no
caso da nota fiscal emitida pela Contratada.

5.4. Dos locais e horários de execução dos serviços:

5.4.1. O  abastecimento  da  frota  deverá  ocorrer  apenas  na  rede  de
estabelecimentos  (postos  de  abastecimento)  credenciados  e
disponibilizados pela Contratada em todo o estado de Rondônia, sendo
mínimas as localidades dispostas no  anexo E, bem como nos casos de
emergência e, naqueles cuja realização tornar-se imprescindível, aos
sábados, domingos, feriados e fora do horário de expediente e/ou em
locais onde ocorrerem necessidade de abastecimento.

5.5. Dos prazos:

5.5.1. A  implantação  do  sistema  de  gerenciamento  de  abastecimento
deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato,
incluindo a instalação de todos os equipamentos e insumos necessários
a:  operação  do  sistema,  credenciamento  da  rede,  e  a  ativação  dos
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postos  oficiais  e  treinamento  dos  gestores,  conforme  o  cronograma
prévio disposto no item 2.2.2.34 deste termo de referência.

5.5.2. O prazo para atendimento e solução de problemas de assistência
técnica pelo contratado não poderá ser superior a 6 (seis) horas em
dias úteis, considerando o horário comercial de 08(oito) horas às 18
(dezoito)  horas,  devendo  apresentar  justificativa  e  solicitação  de
dilatação  deste  prazo  por  escrito,  quando  for  o  caso,  cabendo  à
análise do Gestor do Contrato sua aprovação.

5.5.3. A empresa vencedora deverá, antes da assinatura do contrato,
apresentar,  ao  gestor  operacional  do  contrato  para  aprovação,  o
cronograma  discriminando  todas  as  fases  e  prazos  para  a  efetiva
implantação  do  sistema,  observadas  as  disposições  constantes  neste
documento.

5.6. Do uso dos cartões destinados aos veículos:

5.6.1. Para  utilização  do  cartão  destinado  ao  veículo,  deverá  o
portador apresentá-lo ao estabelecimento credenciado onde através do
equipamento da “CONTRATADA” será efetuada a identificação da placa ou
número do veículo, bem como verificada a consistência dos valores de
hodômetro,  conferência  da  capacidade  do  tanque  do  veículo,  saldos
autorizados  para  abastecimento  definidos  individualmente  a  cada
veículo da frota da Unidade Contratante, valor pretendido da compra e
quantidade e tipo de combustível.

5.6.2. Após  a  operação,  o  portador  digitará  a  senha  exclusiva  do
sistema para autorizá-la, recebendo um termo impresso pelo equipamento
(comprovante de transação), contendo todas as informações referentes
ao abastecimento realizado no referido estabelecimento, neste ato.

5.6.3. Em caso de danos involuntários ao cartão destinado ao veículo
ou  ao  equipamento  da  “CONTRATADA”  instalado  em  sua  rede  de
estabelecimentos credenciados, ou em situações de força maior (falta
de energia elétrica, etc.), obriga-se a “CONTRATADA” a disponibilizar
procedimento  de  compra  contingencial,  através  de  serviço  de
atendimento ao cliente disponível vinte e quatro horas por dia, sete
dias por semana. Este, consiste na obtenção por telefone, por parte do
estabelecimento credenciado, do número da autorização de abastecimento
a ser transcrito para um formulário específico da “CONTRATADA”, que
garanta a manutenção das informações necessárias ao controle e gestão
da frota do município de Porto Velho - RO, visando não prejudicar a
continuidade das atividades operacionais de sua frota, registrando-se
em recibo padronizado manual.

   6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:

6.1. Da Contratada

6.1.1. A Contratada, além do fornecimento do objeto definido neste
documento, e de todos os serviços necessários para a sua perfeita
execução, sem prejuízo de todas as obrigações inerentes ao serviço
definidas no neste Termo de Referência, obriga-se a:

6.1.2. Responsabilizar-se  integralmente  pelos  serviços  contratados,
nos  termos  da  legislação  vigente,  sendo  que  o  estabelecimento
credenciado  responde  solidariamente  com  a  Contratada  por  quaisquer
danos, perdas ou prejuízos causados à Contratante, por dolo ou culpa,
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bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos, em
idênticas hipóteses.

6.1.3. Fornecer  o  contínuo  abastecimento  dos  veículos,  conforme
previsão  relacionada  no  Anexo  A deste  Termo  de  Referência,  nos
endereços mínimos relacionados no Anexo E.

6.1.4. Realizar os serviços em caráter contínuo, mediante solicitação
de serviço, conforme o saldo disponível a cada unidade contratante.

6.1.5.  Executar os serviços objeto deste termo atendendo a todas a
exigências aqui expostas.

6.1.6. Atender  às  determinações  de  fiscalização  e  do  Gestor
Operacional  do  Contrato  e  providenciar  a  imediata  correção  das
deficiências  apontadas  pela  fiscalização  quanto  à  execução  dos
serviços.

6.1.7. Atender através de telefone, e-mail, fax e/ou pessoalmente na
sede do Gestor do Contrato, diante dos meios oficialmente repassados,
às solicitações, de acordo com a necessidade do serviço.

6.1.8. Manter  entendimento  com  a  Contratante,  objetivando  evitar
interrupções,  paralisações  ou  transtornos  durante  a  execução  dos
serviços.

6.1.9. Os combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos
padrões,  erro  quanto  ao  produto  solicitado,  volume  menor  que  o
solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua
composição e a presença de outras substâncias, em percentuais além dos
permitidos em sua composição.

6.1.10. Executar  o  objeto  nas  condições  e  prazos  estabelecidos
seguindo ordens e orientações da Contratante.

6.1.11. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que
incidirem sobre o objeto Contratado.

6.1.12. Prestar  os  serviços  de  acordo  com  a  demanda,  necessidade,
interesse e características definidos e informados pela Contratante.

6.1.13. Possibilitar a fiscalização da execução do objeto contratado,
o que não diminui ou substitui a responsabilidade daquela decorrente
das obrigações assumidas.

6.1.14.  Solucionar  todos  os  eventuais  problemas  pertinentes  ou
relacionados com a execução do objeto deste instrumento, mesmo que
para  isso  outra  solução  não  prevista  no  contrato  tenha  que  ser
apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para
a Contratante, desde que sob inteira responsabilidade da Contratada.

6.1.15.  Executar  dentro  da  melhor  técnica  e  qualidade  os  serviços
necessários à realização do objeto do Contrato.

6.1.16. Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  a  terceiros  e  ao
patrimônio  do  Contratante,  por  negligência  ou  imprudência  de  seus
empregados, pelo seguro contra quaisquer tipos de acidentes que possam
ocorrer ao seu pessoal.

6.1.17. Substituir,  sempre  que  possível,  qualquer  empregado  cuja
atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou
insatisfatórios.
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6.1.18. Assumir  inteira  responsabilidade  por  despesas  diretas  ou
indiretas,  tais  como:  salários,  seguros,  transporte,  alimentação,
diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
classes, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos
seus empregados no desempenho do objeto da contratação.

6.1.19. Executar  o  objeto  contratado  nos  prazos  e  condições
estabelecidos.

6.1.20.  Assumir quaisquer danos causados diretamente ao Município de
Porto Velho ou a terceiros, quando for constatado que tenham sido
ocasionados em decorrência da execução dos serviços, ou causados por
seus profissionais ou prepostos.

6.1.21. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes
do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus adicionais
à Contratante.

6.1.22. Comunicar no prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, por
escrito quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam, mesmo que
temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas
à execução do contrato, total ou parcialmente.

6.1.23. Executar os serviços objeto do contrato, através de pessoas
idôneas,  com  capacitação  profissional,  assumindo  total
responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados,
prepostos  ou  mandatários,  no  desempenho  de  suas  funções  causem  ao
Contratante, podendo o mesmo solicitar a substituição daqueles cuja
conduta seja julgada inconveniente ou cuja capacitação técnica seja
insuficiente  (exclusivamente  para  prestação  dos  serviços  junto  à
Contratante).

6.1.24. Assumir  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e
obrigações  estabelecidas  na  legislação  específica  de  acidentes  de
trabalho  quando,  em  decorrência  da  espécie,  forem  vítimas  seus
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.

6.1.25. Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis,
regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das
autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação,
cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes.

6.1.26. Designar e manter Supervisor responsável (preposto – art. 68,
da Lei 8.666/93), que resida na cidade de Porto Velho, a partir da
data da assinatura do contrato, que se reportará diretamente ao Gestor
(contratante) e Gestor Operacional do Contrato (SGP), para acompanhar
e  se  responsabilizar  pela  execução  dos  serviços,  inclusive  pela
regularidade técnica e disciplinar da atuação dos trabalhadores, com
poderes de representante ou preposto para tratar com o Contratante.

6.1.27. Atender  com  presteza  as  reclamações  sobre  a  qualidade  dos
abastecimentos realizados, inclusive eventuais falhas no sistema de
gerenciamento, providenciando a sua imediata correção, sem ônus para a
Administração.

6.1.28. Responsabilizar-se  única  e  exclusivamente  pela  manutenção,
conservação de qualquer gênero ou espécie necessária a manter sempre
os  equipamentos  e  softwares  relativos  ao  objeto  contratado  em
condições de uso, não podendo a qualquer título cobrar ou faturar em
contra ou cobrança da Contratante.
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6.1.29. Apresentar  mensalmente,  sempre,  junto  à  Nota  Fiscal  da
contratada, para ser verificado e rubricado pelo Gestor e Fiscal do
Contrato,  a  Nota  Fiscal  acompanhada  do  relatório  de  todos  os
abastecimentos realizados pelos estabelecimentos credenciados.

6.1.30. Colocar à disposição da Contratante, quando da ocorrência de
parada por manutenção ou conserto técnico, outro objeto (software,
equipamentos, etc.) igual ou semelhante ao Contratado, observando-se
os pedidos previstos de manutenção.

6.1.31. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão
prestar os serviços.

6.1.32. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de
crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de
Proteção  Individual  -  EPI’s,  conforme  o  caso,  especialmente  para
apresentarem-se nas instalações da Contratante.

6.1.33. Manter  todos  os  equipamentos,  softwares  e  ferramentas
necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso.

6.1.34. Executar todos os serviços com esmero e correção, refazendo
tudo  que  for  impugnado  pela  fiscalização  por  não  corresponder  ao
contratado.

6.1.35.Manter  o  mesmo  padrão  de  qualidade  dos  serviços  prestados
durante toda execução contratual.

6.1.36. Assumir,  como  exclusivamente  seus,  os  riscos  e  despesas
decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas.

6.1.37. Permitir ao servidor credenciado e empregado disponibilizado
pela Contratante, fiscalizar os serviços objeto deste contrato, que
estiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos
os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas,
podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer
serviço  que  não  esteja  de  acordo  com  as  normas,  especificações  e
técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou de
terceiros.

6.1.38. Aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal,
referentes  aos  serviços  por  parte  de  representante  designado  da
Contratante quer sejam internos ou externos dos órgãos competentes.

6.1.39. Prestar assistência técnica de forma a permitir o acesso on-
line ao sistema de gerenciamento de abastecimento pelo contratante.

6.1.40. Responsabilizar-se  por  todo  e  qualquer  ônus  referente  aos
direitos  de  propriedade  industrial,  marcas  e  patentes,  segredos
comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por sua violação,
suas consequências e efeitos jurídicos, devendo por eles responder, e
defender  o  contratante  em  juízo,  ou  fora  dele,  contra  reclamações
relacionadas com o assunto.

6.1.41. No caso de identificação da adulteração de combustíveis ou
infrações  legais  ou  normativas  cometidas  pelos  estabelecimentos  de
abastecimento,  a  Contratada  será  responsável  pela  denúncia  às
autoridades  competentes,  conforme  o  caso,  respondendo  nas  sanções
aplicáveis perante a contratante.

6.1.42. Manter,  sob  a  sua  exclusiva  responsabilidade,  toda  a
supervisão e direção da execução completa e eficiente do contrato,
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inclusive de todos os elementos necessários à manutenção e o correto
funcionamento dos sistemas empregados.

6.1.43. Responsabilizar-se  integralmente  por  todo  o  investimento
necessário à implantação do sistema, tais como: instalação, gravação e
transmissão de dados, migração, backup, segurança, emissão de cartões
(inclusive 2º via), credenciamento da rede de empresas fornecedoras,
manutenção do sistema, leitores de cartões, treinamento do pessoal e
fornecimento de manuais de operação.

6.1.44. Fornecer  gratuitamente  os  cartões  magnéticos  para  cada
veículo, conforme solicitação encaminhada via planilha com todas as
informações  necessárias  para  o  cadastro,  a  ser  realizada
exclusivamente  pela  Superintendência  Municipal  de  Gestão  de  Gastos
Públicos  –  SGP  na  qualidade  de  gestora  operacional  do  contrato,
inclusive, para os casos de perda, extravio ou incorporação de novos
veículos automotores à frota dos Contratantes;

6.1.45. Os  cartões  eletrônicos  deverão  ser  substituídos  pelo
contratado,  individualmente,  sem  ônus  adicional  ao  contratante,  em
qualquer  hipótese  devendo  ser  substituídos  gratuitamente  após
solicitação em um prazo de até 20 (vinte) dias.

6.1.46. Aceitar inspeção de vistoria, laudo técnico a ser realizado
pelo fiscal da contratante disponibilizado, relativos à execução dos
serviços.

6.1.47. Guardar sigilo sobre as informações da Contratante constantes
do seu banco de dados devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao
Contratante, após a extinção do contrato, por no mínimo, 01(um) ano.
Desta  forma,  à  Contratada  serão  vedados,  sob  pena  de  rescisão  e
aplicação  de  penalidade  cabível,  a  divulgação  e  o  fornecimento  de
dados e informações referentes aos serviços objeto do contrato.

6.1.48. Garantir  que  não  seja  executado  qualquer  abastecimento  de
veículos, que não estejam cadastrados na frota do Contratante ou que
não estejam autorizados pelo Gestor do contrato, devendo tal situação
ser detectada automaticamente pelo sistema de gestão.

6.1.49.  Realizar  conferência  antes  de  abastecer  e  verificar  se  o
cartão disponibilizado corresponde ao veículo a ser abastecido e não
fazer o abastecimento sem autorização eletrônica.

6.1.50. Garantir  que  os  veículos,  maquinários,  ou  embarcações,
cadastrados só sejam abastecidos com os combustíveis para os quais
estiverem autorizados e mediante apresentação de seu respectivo cartão
e desde que a senha e matrícula do motorista estejam cadastradas e
autorizadas.

6.1.51. Adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veículo,
ou outro sistema de gestão, de forma que impeça o abastecimento de
outros veículos que não sejam autorizados pelo CONTRATANTE, permitindo
o controle sobre todos os abastecimentos, veículos e condutores.

6.1.52. Oferecer  suporte  técnico  (presencial  e/ou  por  telefone)  e
acesso  remoto,  sem  custo,  durante  a  vigência  contratual,  a  ser
realizado  por  profissional  devidamente  autorizado  pela  Contratada,
objetivando  subsidiar  o  uso  do  sistema  e  a  aferição  quanto  aos
indicadores de desempenho na gestão do abastecimento.

6.1.53. Proporcionar ao Gestor do Contrato pleno acesso às informações
do sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios

60                                                       SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  - SML
Av. Carlos Gomes 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 09.10113/2019
Fls._______________
Visto: ____________

referentes aos serviços prestados, discriminados, com os respectivos
custos, conforme parâmetros definidos, não podendo haver limitações
para qualquer período solicitado.

6.1.54. Disponibilizar permanentemente ao Gestor do Contrato, por meio
de mídia eletrônica, todos os dados operacionais e financeiros dos
abastecimentos,  obtidos  durante  a  vigência  do  contrato,  mantendo-a
disponível, inclusive, após o seu término.

6.1.55. Disponibilizar, sem ônus ao contratante, as atualizações das
funcionalidades do software e de todas as alterações do sistema.

6.1.56. Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao 
sistema, bem como responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos, 
em caso de desligamento, férias ou troca de departamentos conforme 
informado pelo contratante.

6.1.57. Fornece  tantas  senhas  quantas  forem  solicitadas,  além  da
previsão inicial, pela contratante, sem qualquer ônus adicional.

6.1.58. Manter a listagem eletrônica atualizada via internet, da rede
de  credenciados  integrados  ao  sistema  eletrônico  de  gerenciamento,
informando as eventuais inclusões e exclusões.

6.1.59. Responsabilizar-se  pelo  fiel  e  pontual  pagamento  à  rede
credenciada pelos serviços prestados.

6.1.60. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na fase da licitação.

6.1.61. Garantir que toda a rede credenciada colocada à disposição do
Município  de  Porto  Velho  seja  formada  por  empresas  idôneas,
respondendo  subsidiariamente  pela  inobservância  das  normas  vigentes
por quaisquer das unidades da rede credenciada em relação ao contrato
avençado.

6.1.62. Fornecer ao Gestor do Contrato todo o material e documentação
técnica necessária para a perfeita administração e acompanhamento do
Contrato;

6.1.63. Entregar a Contratante, ao término do contrato, todos os dados
relativos à gestão da frota devidamente compilados, organizados, em
meio eletrônico/mídia magnética, relativos ao período contratual.

6.1.64. Submeter os equipamentos e softwares fornecidos à aprovação de
equipe  técnica  designada  pelo  Gestor  do  Contrato,  quando  for
solicitado.

6.1.65.  Relatar ao CONTRATANTE qualquer irregularidade observada em
virtude da prestação dos serviços e prestar os esclarecimentos que
forem  solicitados,  atendendo,  prontamente,  às  reclamações  e
solicitações;

6.1.66. Fiscalizar periodicamente a atuação de cada estabelecimento da
rede credenciada, visando aferir a capacidade técnica de prestação de
serviços executados nos veículos da Contratante.

6.1.67. São  da  exclusiva  responsabilidade  da  Contratada  todas  as
despesas com:

a) Disponibilidade de todos os equipamentos necessários à execução
dos serviços;
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b) Operação e controle dos sistemas web utilizados, o que inclui
todos os recursos técnicos, materiais e humanos;

c) Manutenção permanente de modo a não incorrer na descontinuidade
dos serviços durante a execução contratual;

d) Todas as despesas com custos diretos e indiretos requeridos para a
execução dos serviços objeto do Contrato;

f) Fornecimento dos cartões de controle; e

g) Credenciamento e suporte aos estabelecimentos da rede credenciada
para atendimento da frota.

6.2 Da Contratante

6.2.1. A Administração obriga-se a:

6.2.2. Exercer  a  fiscalização  dos  serviços  por  servidores
especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

6.2.3. Indicar, formalmente, o fiscal e de comissão de recebimento
para acompanhamento da execução contratual.

6.2.4. Providenciar o pagamento das faturas aprovadas de prestação dos
serviços, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos
neste termo de referência, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências do contrato, salvo justificativa fundamentada e aprovada
pelo Ordenador de Despesas;

6.2.5. Efetuar o pagamento/cobrança de multas aplicadas, nos termos
deste Termo de Referência, no mês seguinte ao de sua ocorrência e na
mesma data de vencimento da fatura mensal, salvo no caso de atraso
justificado.

6.2.6. Permitir  o  livre  acesso  dos  empregados  da  contratada  às
dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos
serviços contratados;

6.2.7. Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  realizados  em
desacordo com o contrato;

6.2.8. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de
que possa desempenhar normalmente os serviços contratados;

6.2.9. Fornecer  ao  contratado,  após  a  lavratura  do  contrato,  o
cadastro completo dos veículos contendo todos os dados necessários à
execução do objeto deste certame, bem como toda e qualquer alteração
referente à frota durante a vigência do contrato.

6.2.10. Conferir, receber e atestar, por intermédio dos funcionários
previamente indicados, documentos apresentados pela Contratada para a
execução dos serviços.

6.2.11. Manifestar-se  formalmente  em  todos  os  atos  relativos  à
execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações
do mesmo.

6.2.12 Aplicar  as  sanções  administrativas,  quando  se  fizerem
necessárias.

6.2.13 Auxiliar,  sempre  que  possível,  na  ampliação  da  rede
credenciada, através do Gestor Operacional do contrato.
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7. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO:

7.1. O  faturamento será constituído de valor apurado mensalmente com
base única e exclusivamente nos abastecimentos executados desde que
previamente autorizados pelo Gestor Contratual, incluindo a taxa de
administração  da  Contratada  e  todos  os  custos  diretos  e  indiretos
pertinentes  à  prestação  dos  serviços,  comprovadas  mediante  a
apresentação de Nota Fiscal Eletrônica pela contratada, podendo ser
uma única nota fiscal discriminando o valor de reembolso referente aos
abastecimentos  na  rede  credenciada  e  o  valor  referente  a  taxa  de
administração  (sendo  aplicado  sobre  a  taxa  de  administração  as
deduções referentes ao ISS, ou uma nota fiscal especifica referente
aos  valores  de  reembolso  dos  abastecimentos  e  uma  nota  fiscal
especifica  referente aos serviços (taxa de administração, deduzindo
dessa nota os valores referentes ao recolhimento de ISS), sendo ambas
em 02 (duas) vias, devendo conter no corpo da nota fiscal/fatura, a
descrição do objeto e o número do contrato, para aceite, até o dia 05
(cinco) do mês subsequente ao uso (cada mês).

7.1.1 As  notas  fiscais/faturas  deverão  vir  acompanhadas  com  os
seguintes documentos da empresa Contratada: Prova de Regularidade com
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto
Nacional  do  Seguro  Social  (INSS)  e  Certidão  Negativa  das  Fazendas
Estadual,  Municipal  e  Federal,  Certidão  Negativa  de  Débitos
Trabalhistas  (CNDT),  Declaração  de  Domicílio  Bancário  (DDB),  sendo
aceitas as Certidões Positivas com efeito de negativas, podendo ser
verificadas nos sítios eletrônicos, e demais obrigações legais.

7.1.2 Cada  faturamento  gerado  com  base  mensal  deverá  demonstrar  a
consolidação  financeira  dos  serviços  executados  no  contrato,
acompanhadas  do  relatório  das  transações  efetuadas  pela  rede
credenciada, no período de referência.

7.2. O Gestor do Contrato (contratante) procederá à  conferência do
Relatório de consumo (saldo disponível e consumo realizado), conforme
competências  definidas  neste  Termo  de  Referência,  consoante  aos
valores e serviços mencionados no documento fiscal apresentado pela
Contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir do
recebimento dos respectivos documentos.

7.3. A  liquidação e processamento da despesa correspondente ao valor
mensal apurado e conferido pelo Gestor do Contrato (contratante) será
efetuado pela Contratante que procederá ao ateste de conformidade pela
comissão  de  recebimento,  conforme  disposto  no  art.  73  da  Lei  nº
8.666/93,  deduzindo  as  glosas  e  sanções  aplicadas  que  porventura
tenham sido verificadas no mês, quando encaminhará os documentos para
análise  da  Controladoria  Geral  do  Município  se  necessário,  a  qual
deverá efetuar a análise e emitir parecer, devolvendo os autos para
fins  de  inclusão  na  ordem  cronológica  de  pagamento  caso  não  haja
apontamentos do Controle; ou regularização e posterior inclusão para
pagamento, no caso de apontamentos do órgão de controle.

7.3.1. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e
o  pagamento  será  sustado  para  que  a  Contratada  tome  as  medidas
necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir
de data da reapresentação do mesmo.

7.3.2. Caso se constate erro ou irregularidade de parcela pequena na
Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para
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as  devidas  correções,  ou  aceitá-las,  com  a  glosa  da  parte  que
considerar indevida.

7.3.3. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como
não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

7.4. A unidade contratante pagará mensalmente à contratada o valor
total  dos  serviços  efetivamente  fornecidos  e  consumidos,  na  forma
estabelecida  no  Contrato,  incluído  nesse  total  o  valor  dos  demais
itens indicados no Termo de Referência, e o valor correspondente à
Taxa de Administração fixada.

7.4.1. O valor correspondente à Taxa de Administração será calculado
aplicando-se o percentual fixo definido nesta licitação sobre o valor
total dos abastecimentos indicados mensalmente na fatura.

7.4.2. Na  fatura  deverá  ser  destacado  o  serviço  prestado  pela
contratada, remunerado por taxa de administração, no qual se aplica o
imposto municipal sobre prestação de serviços de qualquer natureza
(ISS), e os serviços efetuados pela rede credenciada, serão repassados
à  Contratada  como  ressarcimento  ao  pagamento  efetuado  à  rede
credenciada, obedecendo-se ao que prescreve a legislação tributária,
para esses casos.

7.4.3. Não  será  concedido  reajuste  sobre  o  valor  da  taxa  de
administração, durante o prazo de vigência do contrato.

7.5.  O  pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo
processado pela Administração se dará através da Secretaria Municipal
de Fazenda– SEMFAZ ou setor equivalente (conforme o caso), mediante
emissão  de  Ordem  Bancária,  obedecendo  à  ordem  cronológica
estabelecida, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data
final  do  período  de  adimplemento  de  cada  parcela,  consoante  ao
definido  nos  art.  40,  inciso  XIV,  alínea  “a”  da  Lei  Federal  nº
8.666/93.

7.5.1. Nenhum pagamento controverso será efetuado, enquanto pendente
de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito do reajuste de preços ou correção monetária.

7.5.2. Na hipótese das notas fiscais/faturas/documentos apresentados
conterem  erros  ou  dúvidas  quanto  à  exatidão  ou  documentação,  a
CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo
fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de
reapresentar, para cobrança as partes controvertidas com as devidas
justificativas. Neste caso restabelecem-se os prazos acima elencados
contado  a  partir  do  recebimento,  para  efetuar  uma  análise  e  o
pagamento, conforme a fase processual correspondente.

7.5.3. A administração não pagará, nenhum compromisso que lhe venha a
ser  cobrado  diretamente  por  terceiros,  seja  ou  não  instituições
financeiras,  à  exceção  de  determinações  judiciais,  devidamente
protocoladas no órgão.

7.5.4. Os  eventuais  encargos  financeiros,  processuais  e  outros,
decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento,
serão de sua exclusiva responsabilidade.

7.5.5. A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e
contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA, conforme o caso
e exigências legais.
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7.5.6. Quando  da  ocorrência  de  eventuais  atrasos  de  pagamento
provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá
ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês,
ou  6%  (seis  por  cento)  ao  ano,  mediante  aplicação  das  seguintes
fórmulas: 

I=(TX/100)
365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=6/100) _ I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

7.5.7.  O  pagamento  da  rede  credenciada deverá  ser  repassado  pela
Contratada, sendo à mesma a única responsável por tais pagamentos.

7.5.8. O  não  pagamento  à  rede  credenciada  autorizará  a  unidade
contratante a reter os pagamentos devidos à Contratada, até a devida
comprovação da quitação de todos os débitos relativos ao seu contrato
especificamente, sem prejuízo do direito da promoção de ação penal de
apropriação indébita e das sanções cabíveis, visando a não suspensão
da execução dos serviços à Contratante por parte da credenciada.

7.5.9.  A  Contratada  não  poderá  se  valer  do  contrato  para  assumir
obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os
direitos  de  crédito  a  serem  auferidos  em  função  dos  serviços
prestados, em quaisquer operações de desconto bancário.

7.5.10. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e as relativas ao FGTS poderá ensejar o pagamento em juízo dos valores
em  débito,  sem  prejuízo  das  sanções  cabíveis,  conforme  o  caso  e
legislação vigente.

7.5.11. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura só será contado
da data de sua validação, considerando o trâmite administrativo.

7.5.12. A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e
formalmente,  nenhum  compromisso  que  lhe  venha  a  ser  cobrado
diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à
exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

7.5.13. Os  eventuais  encargos  financeiros,  processuais  e  outros,
decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento,
serão de sua exclusiva responsabilidade.

7.5.14. A Administração efetuará retenção, na fonte, dos tributos e
contribuições que permitir a legislação sobre todos os pagamentos à
Contratada.

7.5.15. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pela contratada, que porventura não tenha sido
acordada no contrato.
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7.5.16. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa MPOG n°
05/2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional
à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso
se constate que a CONTRATADA:

7.5.16.1. Não produzir os resultados acordados;

7.5.16.2. Deixar  de  executar  as  atividades  contratadas,  ou  não  as
executou com a qualidade mínima exigida;

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ÓRGÃOS LICITANTES:

8.1. Para  a  contratação  dos  serviços,  a  Secretaria  Municipal  de
Educação – SEMED, utilizará os recursos financeiros provenientes da
sua dotação orçamentária própria.

8.2. Os recursos financeiros estimados para contratação deste objeto
correrão  por  conta  da  Administração,  cujos  Programas  de  Trabalho,
Fontes de Recurso e Elementos de Despesas constarão nos respectivos
contratos  e  notas  de  empenho  da  despesa  a  serem  emitidos  pela
Contratante,  observadas  as  condições  estabelecidas  no  processo
licitatório, podendo ser alteradas no curso da contratação, diante dos
remanejamentos, demandas e projetos de Lei que porventura ocorram,
mantendo-se o contrato originário de cada órgão.

   8.3. Os recursos orçamentários para atender as contratações oriundas
deste  termo  estão  previstos  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  do
Exercício  de  2019  e  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental,
garantidos para este exercício e os seguintes, através dos elementos
de despesa 33.90.39 – (Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica) e
33.90.30  –  (Aquisição  de  Material  de  Consumo).  Os  Programas  de
Trabalho previstos para atendimento mediante esta licitação são os
abaixo elencados:

TABELA DETALHADA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ORGÃO P.A
ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE DE RECURSOS

SEMED
09.01.12.361.311.2.752
 
09.01.12.122.313.2.713

33.90.30 /
33.90.39

1.000 / 1.001 / 
1.011 / 2.012 / 1.008

9. ESTIMATIVA DA DESPESA:

9.1.  A  estimativa  de  preços  global  para  contratação  é  de  R$
3.696.015,52 (Três milhões, seiscentos e noventa e seis mil e quinze
reais e cinquenta e dois centavos), somando-se a taxa de administração
e consumo de combustível, sendo a estimativa em litros de 823.019,40
litros de Diesel S10.

9.2. O custo estimado da contratação e os respectivos quantitativos
foram apurados mediante informações dispostas no edital de licitação
do  processo  administrativo  nº  09.00202-00/2017, sendo  que  para
mensuração do valor estimativo, fora calculada a quilometragem total
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anual  estimada  a  ser  percorrida  pelos  ônibus  que  realizarão  os
serviços de transporte escolar terrestre rural no âmbito do Município
de  Porto  Velho,  a  saber:  2.880.567,90  (dois  milhões,  oitocentos  e
oitenta mil, quinhentos e sessenta e sete)  quilômetros, dividindo-se
essa quilometragem pela média de consumo dos ônibus que irão realizar
o transporte dos alunos (média de consumo de 3,5 KM/L) chegando-se
assim ao quantitativo de litros de combustível estimado e ao final
multiplicando esse quantitativo pelo valor máximo do litro do Diesel
s-10 praticado no Município de Porto Velho no período de 01/12/2019 a
07/12/2019,  conforme  valores  divulgados  pela  Agência  Nacional  do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP, no sítio www.anp.gov.br,
no link  http://preco.anp.gov.br/include/Resumo. chegando-se assim ao
custo estimativo anual de consumo de combustível, acrescendo, ainda ao
quantitativo total de litros uma reserva técnica de 5% (cinco por
cento), referente a eventuais deslocamentos que serão realizados pelos
ônibus em viagens de Porto Velho aos distritos (e vice versa) para
realização  de  eventuais  manutenções,  vistorias  e  demais  atos  que
necessitem do deslocamento dos veículos extra rotas (sem transporte de
alunos). 

VALOR ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL A SER REEMBOLSADO

Item/
Combustível

Estimativa em
Litros
(A)

Valor Unitário
Estimado (Média da

Tabela ANP1)
(B)

Valor Estimado
(A x B)

2- Diesel S10 823.019,40 R$ 4,36 R$3.588.364,58 

DESCRIÇÃO VALOR

VALOR ESTIMATIVO DE CONSUMO (A) R$ 3.588.364,58

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Percentual (3,00%) (B) R$ 107.650,94

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO (A+B) R$ 3.696.015,52

9.2.1 A taxa de 3,00% foi calculada com base na média aritmética de
licitações distintas realizadas por órgãos da Administração Pública e
cotações  de  preços  realizadas  com  empresas  do  ramo  pela
Superintendência Municipal de Licitações - SML.

9.3. Os valores demonstrados constituem-se em mera estimativa com base
na previsão em litros, conforme necessidade peculiar e planejamento de
ações  individuais  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  -  SEMED,
portanto, não vinculam a Contratante à rigidez de seu cumprimento,
haja  vista  se  tratar  de  despesa  contínua  e  incerta,  por  demanda
factual, portanto, imprevisível e imensurável em quantitativos fixos.
Desta forma, a Contratada deverá ficar ciente de que poderá haver
variação dos valores, bem como de que o empenho da despesa se dará na
forma de “empenho estimativo”.

10. DO PREÇO MÁXIMO DE PARÂMETRO PARA A CONTRATAÇÃO:

1
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10.1  O critério básico de preço será a “taxa de administração”, eis
que esta é a forma de remuneração prevista para a Contratada, diante
da especificidade do objeto,  ou seja, o valor a ser estimado para
pagamento do item Diesel S-10, não constituirá objeto de disputa no
certame, sendo disputado única e exclusivamente o valor equivalente à
taxa de administração.

10.2 - O parâmetro máximo da contratação considerou o preço praticado
por órgãos da Administração Pública e pesquisas de preços devidamente
realizadas  pelo  setor  competente  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações,  definindo  o  teto  máximo  de  percentual  de  taxa  de
administração na ordem de 3,00%, conforme preço praticado e propostas
apresentadas dispostos no Quadro nas fls. 124.

Item Descrição Und.

(A)

Valor Estimado

do consumo de

combustível.

(R$)

(B)

%

Média da Taxa

de

administração

Máxima

estimada (%)

(praticado

item 10.2)

C=(AxB)

Valor Máximo

da Taxa (R$):

D=(A+C)

Valor Máximo a

Contratar

(R$):

1
Taxa de

Administração
% R$ 3.588.364,58 3,00 R$ 107.650,94

R$

3.696.015,52

Tabela: parâmetros e metas para a disputa de preços.

11.Dos critérios da disputa, comparação e julgamento da proposta

11.1. Para  fins  de  disputa  e  comparação  objetiva  da  proposta,  a
licitação  deverá  ocorrer  pela  modalidade  de  Pregão  na  forma
eletrônica, do tipo  menor preço,  visando selecionar a proposta mais
vantajosa para a administração, observadas as especificações técnicas
e  os  parâmetros  mínimos  de  desempenho  definidos  neste  Termo  de
Referência.

11.2.  O  Pregoeiro  deverá  cadastrar  como  valor  de  referência  de
parâmetro máximo estimado, conforme definido no tópico 9.2 deste Termo
de Referência, para fins de disputa, o valor de, R$ 3.696.015,52 (Três
milhões, seiscentos e noventa e seis mil e quinze reais e cinquenta e
dois centavos) procedendo normalmente com a disputa de lances (menores
e  sucessivos),  apurando-se  a  proposta  mais  vantajosa  para  fins  de
menor preço.

11.3. A proponente deverá inserir sua proposta no sistema, tendo como
base de adjudicação final (valor máximo de aceitação do Pregoeiro) o
valor máximo estimado para a licitação, no valor de R$ 3.696.015,52
(Três  milhões,  seiscentos  e  noventa  e  seis  mil  e  quinze  reais  e
cinquenta e dois centavos), já incluído o valor correspondente ao seu
percentual proposto para a taxa de administração, apurada na forma
como segue:
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a) Deverá ser aplicado o percentual sobre o valor de R$ 3.588.364,58 
(três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e
quatro reais e cinquenta e oito centavos), tendo como base de 
aplicação do percentual o valor estimado do consumo para a licitação. 
Exemplo: taxa de administração a ser proposta de 3% (três por cento), 
deverá ser lançado no sistema para disputa o valor encontrado de R$ 
3.696.015,52 (Três milhões, seiscentos e noventa e seis mil e quinze 
reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, R$3.588.364,58 (consumo) 
acrescido de R$107.650,94 (taxa de administração).

a.1) Poderá ser ofertada taxa administrativa igual o inferior a 0%,
conforme moderno entendimento do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, bastando para tanto, o proponente aplicar o percentual
zero sobre o valor de referência de R$ 3.588.364,58 (três milhões,
quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro
reais  e  cinquenta  e  oito  centavos),  ou  ainda,  aplicando  os
percentuais de desconto de acordo com a taxa negativa que será
ofertada, sempre o valor acima descrito como referência.

 b) Para REGISTRO NO CONTRATO E PREENCHIMENTO DA PROPOSTA FINAL
deverá ser convertido o valor final obtido na proposta vencedora
em percentual COM ATÉ DUAS CASAS DECIMAIS  , PODENDO TAL PROPOSTA  
TER PERCENTUAL NEGATIVO, o qual será divulgado no Chat Mensagem e
demonstrado  no  Relatório  Final  do  Pregoeiro  para  subsidiar  o
Contrato  e  conferência  da  proposta  final,  apurado  da  seguinte
forma:

Fórmula:

Onde:
x = % da taxa de administração, y = valor final da 
proposta vencedora, z = valor estimado de consumo de
combustível.

11.4. As propostas formais deverão ser apresentadas de forma clara e
objetiva,  em  conformidade  com  o  instrumento  convocatório,  devendo
conter  todos  os  elementos  que  influenciem  no  valor  final  da
contratação, detalhando:

11.4.1. Os  preços  unitários,  o  valor  mensal  e  o  valor  global  da
proposta, conforme o disposto no instrumento convocatório;

11.4.2. Os  custos  decorrentes  da  execução  contratual,  mediante  o
preenchimento  do  modelo  de  planilha  de  custos  estabelecido  no
instrumento convocatório, e outros se houver.

11.5. A  apresentação  das  propostas  implica  obrigatoriedade  do
cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos.

11.6. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
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complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da
Lei nº 8.666, de 1993.

11.7.  Após  a  etapa  de  lances,  verificada  a  possibilidade  de
inexequibilidade,  o  Pregoeiro  poderá  diligenciar  para  aferir  a
legalidade  da  proposta  ofertada,  em  especial,  podendo  exigir
documentos  relativos  à  comprovação  das  informações  contidas  em
planilha de composição de custos, e outros que julgar necessários.

11.8.O julgamento se dará pelo MENOR PREÇO, de acordo com o objeto
especificado neste Termo de Referência, com classificação final da
empresa que comprove a habilitação exigida.

11.9. A Administração poderá realizar diligências junto à licitante
vencedora,  a  fim  de  esclarecer  dúvidas  acerca  de  valores  e/ou
percentuais informados nas Planilhas de Custos apresentadas, sendo que
a  identificação  da  inclusão  de  informações  e/ou  valores  em
desconformidade  com  as  normas  gerais  ou  específicas  aplicáveis  à
empresa  (não  comprovados  documentalmente)  acarretará  a
desclassificação da proposta.

11.10. A inobservância do prazo fixado para a entrega das respostas e/
ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de
informações  ou  documentos  considerados  insuficientes/incompletos
ocasionará a desclassificação da proposta.
11.11.  Conforme  Acórdão  APL-TC  00064/18,  exarado  no  Processo
nº03989/17 e  Acórdão APL-TC 00534/18 referente ao processo  01714/18,
ambos do Pleno do TCE-RO, seguindo moderno entendimento do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia, para Taxa de Administração será admitido
percentual igual ou inferior (≤) a 0% (zero por cento).

11.12. Os quantitativos em litros estimados para a contratação foram
apurados  mediante  informações  dispostas  no  edital  de  licitação  do
Processo  Administrativo  nº09.00202-00/2017,  onde  dividiu-se  a
quantidade  total  de  quilômetros  a  ser  anualmente  percorrido  pela
Secretaria Municipal de Educação – SEMED na prestação dos Serviços de
Transporte Escolar Terrestre Rural, pela média de consumo dos ônibus
que serão adquiridos para prestação de tais serviços, sendo tal média
repassada pela concessionaria local dos referidos veículos, chegando-
se  assim  ao  quantitativo  de  litros  estimados  para  prestação  dos
serviços, conforme a s seguintes rotas.

11.13. Não  foi  possível  utilizar  como  parâmetro  o  quantitativo
consumido  em  anos  anteriores,  tendo  em  vista  que  os  serviços  de
transporte  escolar  eram  prestados  por  empresa  terceirizada,  não
havendo,  portanto,  informações  relacionadas  ao  quantitativo  de
combustível consumido em anos anteriores.

11.14. A  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração
deverá ser realizada observando-se o critério de MENOR PREÇO, a saber:

a) Taxa de Administração pela prestação de serviços de gerenciamento
de abastecimento de combustível, de acordo com as características da
frota da contratante.

b) O termo “preço” deve ser interpretado como taxa de administração,
convertida conforme proposta apresentada (de acordo com a orientação
contida no item 11.3 e demais desse termo de referência).
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11.15. Na contratação do serviço de gestão de que trata este termo a
remuneração  do  contrato  dar-se-á  pela  taxa,  a  ser  negociada  na
licitação, que deve ser paga pela Administração à empresa vencedora do
certame, atendendo ao disposto no art. 44, parágrafo 2º da Lei Federal
8.666/93.

11.16. A base de preço dos serviços realizados pela rede credenciada,
para fins de pagamento, está disposta neste Termo de Referência, que
corresponderá sempre ao valor de mercado, disposto na bomba ou preço
oriundo de negociações de preços menor que o de bomba.

12. SANÇÕES:

12.1. Aos adjudicatários que descumprirem total ou parcialmente os
contratos  celebrados  com  a  Administração  Pública  Municipal,  serão
aplicadas as sanções previstas nos Arts. 86 a 88 da Lei Federal nº
8.666/93  e  demais  cominações  legais,  com  observância  ao  devido
processo  administrativo,  respeitando-se  o  contraditório  e  a  ampla
defesa.

12.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na
licitação,  execução  imperfeita,  inadimplemento  contratual,  não
veracidade das informações ou mora de execução, erros ou atraso na
prestação  dos  serviços  e  quaisquer  outras  irregularidades,  a
Administração  poderá,  a  seu  critério,  isolada  ou  cumulativamente,
garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  à  empresa  adjudicatária  as
seguintes penalidades:

12.2.1  Advertência  escrita –  a  comunicação  formal  ao  fornecedor,
advertindo-lhe  sobre  o  descumprimento  de  obrigação  legal  assumida,
cláusula contratual ou falha na execução do serviço, determinando que
seja  sanada  a  impropriedade  e,  notificando  que,  em  caso  de
reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada.

12.2.2. Multa – que deverá observar os seguintes limites máximos:

a) Até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do
contrato, de acordo com os percentuais previstos na Tabela 1 e
as infrações da Tabela 2;

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do
contrato, em caso de não apresentação da garantia no prazo de
10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato;

c) De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso até o limite de 10%
sobre o valor adjudicado, no caso da adjudicatária recusar-se a
retirar  o  instrumento  contratual  injustificadamente,  por
ocorrência;

d)  De  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  serviço  não
realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou
entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou,
ainda, fora das especificações contratadas;

e) De 30% (trinta por cento) sobre o valor integral do contrato,
em caso de inexecução total da obrigação assumida.

12.2.3. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia
prestada,  retido  dos  pagamentos  devidos  pela  Administração  Pública
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Estadual ou ainda, cobrado judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º do
artigo 86, da Lei nº 8.666/93.

12.2.4. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou
contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que
seu ato punível venha causar à Administração.

12.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de  contratar  com  a  Administração  Pública  Municipal,  impedindo  o
fornecedor  de  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública
Municipal pelos seguintes prazos:

12.3.1 De 6 (seis) meses, nos casos de:

a) Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria
fornecida; ou

b) Prestação de serviço de baixa qualidade.

12.3.2. De 12 (doze) meses, no caso do descumprimento de especificação
técnica relativa ao objeto previsto no contrato.

12.3.3. De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) Retardamento imotivado na execução do (s) objeto
(s);

b) Paralisação da  execução dos  serviços, sem  justa
causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

c) Entrega  de  mercadoria  falsificada,  furtada,
deteriorada,  danificada  ou  inadequada  para  o  uso,  como  se
verdadeira ou perfeita fosse;

d) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos
de licitação no âmbito da Administração Pública Estadual; ou

e) Sofrer  condenação  definitiva  por  praticar,  por
meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

12.3.4.  De até 5 (cinco) anos, no caso de licitação na modalidade
Pregão, nas situações previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 ou de 2
(dois) anos, nas demais modalidades de licitações.

12.3.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante
a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual
pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.

12.3.4.2.  Será  declarado  inidôneo,  ficando  impedido  de  licitar  e
contratar  com  Administração  Pública  Municipal,  por  tempo
indeterminado, o fornecedor que demonstrar não possuir idoneidade para
tanto, em virtude de ato ilícito praticado, conforme dispõe o artigo
2º, inciso IV da Lei Complementar nº335 de 26 de junho de 2017 - PMPV.

12.3.4.3.  No  caso  de  declaração  de  inidoneidade,  o  ressarcimento
integral dos prejuízos resultantes da inadimplência contratual ou do
ato ilícito praticado importará a reabilitação do fornecedor, desde
que requerida pelo interessado à autoridade que aplicou as penalidades
e após o decurso de prazo mínimo de 2 (dois) anos, conforme disposto
no 3º do Art. 87 da Lei Federal nº8.666/93.
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12.4. As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser
aplicadas juntamente com a multa, conforme dispõe o § 2º do art. 87 da
Lei nº 8.666/93, assegurado o direito de defesa prévia do interessado
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

12.5. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício
ou  por  provocação  dos  órgãos  de  controle,  pela  autoridade
expressamente nomeada no edital ou no instrumento contratual.

12.6. Não será efetuado qualquer pagamento incontroverso à contratada
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

12.7. O descumprimento das obrigações trabalhistas, penalidades ou a
não manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar
ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo
vedada  a  retenção  de  pagamento  se  o  contratado  não  incorrer  em
qualquer inexecução contratual ou não o tiver prestado os serviços a
contento.

12.7.1. A Contratante poderá conceder um prazo para que a Contratada
regularize  suas  obrigações  trabalhistas  ou  suas  condições  de
habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar
má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

12.8. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por
escrito e quando se tratar de  faltas leves, assim entendidas como
aquelas  que  não  acarretarem  prejuízos  significativos  ao  objeto  da
contratação,  cabível somente até a segunda aplicação (reincidência)
para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta
por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de
grau mais significativo.

12.8.1. São  exemplos de  infração  administrativa  penalizável,  nos
termos da legislação a (o):

a) Inexecução total ou parcial do contrato;

b) Apresentação de documentação falsa;

c) Comportamento inidôneo;

d) Fraude fiscal;

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital
ou no Contrato.

12.9. As  sanções  serão  aplicadas  sem  prejuízo  da  responsabilidade
civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada,
conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a
terceiros.

12.10. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e
impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de
inidoneidade,  previstas  no  subitem  anterior,  as  empresas  ou
profissionais que, em razão do contrato decorrente da licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por
meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham  praticado  atos  ilícitos  visando  a  frustrar  os
objetivos da licitação;
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c) Demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo
da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à  Administração,  observado  os
princípios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade,  penalidades
específicas e proporcionais a gravidade dos eventuais descumprimentos
contratuais, de acordo com o Acórdão 1453/2009 Plenário – TCU.

12.11.1. Para  efeito  de  aplicação  de  multas,  às  infrações  são
atribuídos graus, de acordo com a Tabela a seguir:

ITEM  DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU CORRESPONDÊNCIA

1.

Permitir  situação  que  crie  a
possibilidade ou cause dano físico,
lesão  corporal  ou  consequências
letais; por ocorrência.

06
4,0% por dia 

sobre o valor mensal
do Contrato

2.
Usar  indevidamente  informações
sigilosas a que teve acesso; por
ocorrência.

06
4,0% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

3.

Suspender ou interromper, salvo por
motivo  de  força  maior  ou  caso
fortuito,  os  serviços  contratuais
por  dia  e  por  unidade  de
atendimento;

05
3,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

4.
Destruir  ou  danificar  documentos
por culpa ou dolo de seus agentes;
por ocorrência.

05
3,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

5.
Recusar-se  a  executar  serviço
determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado; por ocorrência;

04
1,6% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

6.

Executar  serviço  incompleto,
paliativo  substitutivo  como  por
caráter  permanente,  ou  deixar  de
providenciar  recomposição
complementar; por ocorrência.

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

7.

Fornecer  informação  pérfida  de
serviço ou substituição de Cartão/
equipamento/software;  por
ocorrência.

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

8.

Manter  credenciamento  ou
descredenciamento  de
estabelecimento  para  atender  ao
contratante sem a anuência prévia
do Gestor Operacional do Contrato,
por ocorrência(s);

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

9. Tratar de maneira diferenciada os 01 0,2% por dia
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estabelecimentos credenciados por 
si, dos motivados por conta própria
ou encaminhados pelo Gestor do 
Contrato, por ocorrência(s) e por 
estabelecimento;

sobre o valor mensal
do Contrato

Para os itens a seguir, deixar de:

10.
Efetuar  o  pagamento  da  rede
credenciada  no  prazo  estipulado;
por dia e por ocorrência.

06
4,0% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

11

Efetuar  o  pagamento  de  seguros,
encargos fiscais e sociais, assim
como  quaisquer  despesas  diretas
e/ou  indiretas  relacionadas  à
execução deste contrato; por dia e
por ocorrência;

05
3,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

12.
Efetuar a restauração do sistema e
reposição  de  equipamentos
danificados, por motivo e por dia;

04
1,6% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

13.

Cumprir  quaisquer  dos  itens  do
Edital e seus anexos, mesmo que não
previstos nesta tabela de multas,
após  reincidência  formalmente
notificada  pela  FISCALIZAÇÃO;  por
ocorrência.

03
0,8% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

14.
Cumprir  determinação  formal  ou
instrução  complementar  da
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência;

03
0,8% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

15.

Iniciar  execução  de  serviço  nos
prazos estabelecidos, observados os
limites  mínimos  estabelecidos  por
este  Contrato;  por  serviço,  por
ocorrência.

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

16.

Disponibilizar  os  equipamentos,
sistema,  estabelecimentos
credenciados,  em  número  mínimo,
treinamento,  suporte  e  demais
necessários  à  realização  dos
serviços do escopo do contrato; por
ocorrência.

02
04% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

17.
Ressarcir  o  órgão  por  eventuais
danos  causados  por  sua  culpa,  em
veículos, equipamentos, dados, etc.

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

18.
Fornecer  as  senhas  e  relatórios
exigidos para o objeto, por tipo e
por ocorrência;

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

19.
Fiscalizar  e  controlar,
diariamente,  a  atuação  da  rede

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
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credenciada, por estabelecimento e
por dia;

do Contrato

20.

Credenciar  estabelecimento  por
proposta  própria  ou  encaminhada
pelo  Gestor  do  Contrato,  por
ocorrência e por dia;

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

21.
Manter  a  documentação  de
habilitação  atualizada;  por  item,
por ocorrência.

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

22.

Substituir  funcionário  que  se
conduza  de  modo  inconveniente  ou
não  atenda  às  necessidades  do
Órgão, por funcionário e por dia;

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

23.
Deixar de fornecer suporte técnico
à Contratante e à rede credenciada,
por ocorrência e por dia.

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

13. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:

13.1 O contrato decorrente deste termoterá vigência por um período de
12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto no
Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93, de acordo com as necessidades da
Unidade Contratante.

13.2 O valor da taxa de administração contratada em razão da licitação
decorrente deste termo será fixo e irreajustável, sendo ainda, essa
taxa de administração inalterada nas possíveis renovações contratuais,
considerando  a  natureza  do  objeto  Gerenciamento  de  Serviços  de
Abastecimentos mediante emissão de cartão, que será remunerada através
do percentual sobre o valor mensal efetivamente consumido pela Unidade
Contratante na rede credenciada disponibilizada pela contratada. Não
havendo,  portanto,  alteração  na  taxa  administrativa  ofertada  neste
certame.

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A LICITAÇÃO:

a) Atestado(s)  de  Capacidade  Técnica (declaração  ou  certidão)
fornecidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,
comprovando  o  desempenho  da  licitante  em  contrato  pertinente  e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, conforme delimitado abaixo.

a.1.Entende-se por pertinente e compatível em ca-
racterísticas  o(s)  atestado(s)  que  contemplem  o
serviço objeto desta licitação, qual seja, o for-
necimento de Sistema Integrado de Gerenciamento de
Abastecimentos via cartão magnético ou cartão ele-
trônico tipo smart com chip.

a.2.Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em
quantidade o(s) atestado(s) que em sua individua-
lidade ou soma de atestados concomitantes no perí-
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odo de execução (tendo sido os serviços/forneci-
mentos nos atestados prestados no mesmo período),
comprove que a empresa prestou ou presta satisfa-
toriamente serviços com as especificações demanda-
das no objeto deste termo em contrato para atender
frota(s)  com pelo menos 20% (vinte por cento) do
quantitativo  da  Frota  prevista  no  ANEXO  A,  ou
seja, atendimento de uma frota com 29 veículos.

a.3.Entende-se por pertinente e compatível em pra-
zo o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou
soma de atestados concomitantes no período de exe-
cução  (tendo  sido  os  serviços/fornecimentos  nos
atestados  prestados  no  mesmo  período),  comprove
que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente
serviços com as especificações demandadas no obje-
to deste termo, pelo período mínimo de 50% (cin-
quenta por cento) da vigência inicial proposta, ou
seja, pelo menos 06 (seis) meses de atuação.
a.4.A análise de cada subitem relativo ao Atestado
de  Capacidade  Técnica  quanto  a  características,
quantidades e prazos deverão ser avaliados indivi-
dualmente de acordo com o previsto neste tópico,
sendo desclassificado  caso não  atenda ao  mínimo
previsto em qualquer dos subtópicos individuais.
a.5.Não cabem, portanto, para soma de atestado(s)
visando comprovar quantidades e prazos (para efei-
to de atendimento individual dos subitens 14.a.2.
e 14.a.3, a execução do objeto que tenha sido rea-
lizada em períodos distintos, ou não concomitan-
tes, por não garantirem a capacidade de atendimen-
to global da frota no mesmo período.
a.6.O atestado  deverá indicar  dados da  entidade
emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone,
fax, data de emissão) e dos signatários do docu-
mento (nome, função, telefone, etc.), além da des-
crição do objeto, quantidades e prazos de presta-
ção dos serviços. E, na ausência dos dados indica-
dos, antecipa-se a diligência prevista no art. 43
parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93 para que se-
jam encaminhados em conjunto os documentos compro-
batórios de  atendimentos, quais  sejam cópias  de
contratos, notas de empenho, acompanhados de edi-
tais de licitação, dentre outros. Caso não sejam
encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decor-
rer do certame para certificar a veracidade das
informações e atendimento da finalidade do Atesta-
do.
a.7.A Administração, por meio da Comissão ou ser-
vidor (es) designado (s), poderá, ainda, caso haja
necessidade, diligenciar para certificação da ve-
racidade das informações acima, ou quaisquer ou-
tras prestadas  pela empresa  licitante durante  o
certame, sujeitando o emissor as penalidades pre-
vistas em lei caso haja ateste informações inve-
rídicas.
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b) Relação  explícita,  bem  como,  declaração  formal  de
disponibilidade das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico
adequado  e  disponível  para  a  realização  do  objeto  da  presente
licitação, inclusive declarando que dispõe ou disporá para a execução
do contrato de profissional habilitado ou que detenha experiência em
informática aplicáveis ao serviço.

15. CONDIÇÕES GERAIS:

15.1. A Contratada se obriga a aceitar acréscimos ou supressões nas
quantidades inicialmente previstas respeitando os limites do artigo 65
da  Lei  8.666/93  e  suas  alterações,  tendo  como  base  os  preços
constantes  da(s)  proposta(s)  Contratada(s),  diante  de  necessidade
comprovada da Administração.

15.2. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento,
serão resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

15.3. Na ausência de prazos definidos no edital, salvo justificativa
da Administração, entenda-se 05 (cinco) dias úteis para atuação dos
departamentos Municipais em consonância com a Lei 9784/99.

15.4. A Contratada deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato até o final do período de prestação do serviço,
podendo optar por uma das modalidades previstas na Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993.

15.4.1. A garantia prestada será liberada após o cumprimento integral
de  todas  as  obrigações  contratuais  e,  quando  em  dinheiro,  será
atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei
federal 8.666/93.

15.4.2. A garantia prestada pela Contratada responderá por qualquer
das suas obrigações decorrentes do Contrato, inclusive as multas que a
ela venham a ser aplicadas.

15.4.3. As  atividades  de  gerenciamento  de  abastecimento  de
combustíveis  não  poderão  ser  realizadas  através  de  subcontratação,
vedada como regra geral para todo o contrato.

15.5. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento,
serão resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

15.6. As  questões  suscitadas  que  não  possam  ser  dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas no foro da Comarca de
Porto  Velho/RO,  com  a  exclusão  de  qualquer  outro,  por  mais
privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, I, ‘d’,
da Constituição Federal.

16. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:

16.1. A  Contratada  deverá  observar  os  mais  altos  padrões  éticos
durante a execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas
na legislação brasileira, conforme indicado a seguir.

16.2. A Contratada deve permitir que o Órgão competente da Prefeitura
Municipal de Porto Velho inspecione suas contas, registros e quaisquer
outros documentos relativos à apresentação de ofertas e cumprimento do
Contrato e submetê-los a uma auditoria por auditores designados pelo
Órgão Competente. Para isso, a Contratada deverá:
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a.Manter todos os documentos e registros referentes ao Contrato
por  um  período  de  três  (3)  anos  após  a  conclusão  dos  trabalhos
contemplados no respectivo contrato;

Entregar todo documento necessário para a investigação de alegações de
fraude ou corrupção e colocar os funcionários ou agentes que tenham
conhecimento  do  Contrato  à  disposição  para  responder  a  indagações
provenientes do pessoal ou de qualquer investigador, agente, auditor
ou consultor apropriadamente designado para a revisão ou auditoria dos
documentos. Caso a Contratada não cumpra a exigência ou de qualquer
maneira crie obstáculos para a revisão do assunto por parte do Órgão
Competente, a Contratante, inteiramente a sua discrição, poderá tomar
medidas apropriadas contra ela.

16.3.  Se,  de  acordo  com  o  procedimento  administrativo,  ficar
comprovado  que  um  funcionário  da  Contratada,  ou  quem  atue  em  seu
lugar,  incorreu  em  práticas  corruptas,  o  Órgão  Competente  da
Prefeitura Municipal de Porto Velho poderá declarar a Contratada e/ou
seus  funcionários  diretamente  envolvidos  em  práticas  corruptas
inelegíveis, temporária ou permanentemente, para participar de futuras
licitações ou contratos.

16.4. Detectada  a  conduta  indevida,  será  comunicado  o  Ministério
Público do Estado de Rondônia e o Tribunal de Contas para apuração.

16.5. Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser
desclassificada  se  a  Administração  tiver  conhecimento  de  fato
desabonador à sua classificação ou à sua habilitação, conhecido após o
julgamento das propostas.

16.6. Se ocorrer a desclassificação da licitante vencedora por fatos
referidos no subitem precedente, a Administração poderá convocar as
licitantes  remanescentes  por  ordem  de  classificação  ou  revogar  a
licitação.

16.7. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato
sigiloso, secreto ou reservado que possa, ainda que indiretamente,
elidir o princípio da igualdade entre as licitantes.

16.8. Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer
outro ato de má-fé, a Prefeitura Municipal de Porto Velho comunicará
os  fatos  verificados  aos  órgãos  competentes  para  as  providências
devidas.

16.9. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do
processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios
meramente protelatórios, sujeitando-se a autora às sanções legais e
administrativas  aplicáveis,  conforme  dispõe  o  art.  93  da  Lei  nº
8.666/1993.

16.10. Mediante  parecer  escrito  e  devidamente  fundamentado,  esta
licitação  será  anulada  se  ocorrer  algum  vício  insanável  em  seu
processamento e poderá ser revogada, em qualquer de suas fases, por
razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.

17.ANEXOS:

A) Frota de veículos (ônibus da unidade contratante);
B)Quadro demonstrativo das rotas; 
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C)Estimativa de combustível;
D)Escala de consumo de combustível – Buriti Caminhões 
E)Relação de quantidades e localidades mínimas de estabelecimentos da
rede credenciada;
F)Planilha de Custo;
G)Proposta Comercial;
H)Especificações e quantitativos.

Porto Velho-RO, 10 de março de 2020.

Elaboração:

Marcos Henrique da Silva 
Gerente da Divisão de Transporte Escolar 

 AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme
delegação de competência pelo Decreto nº. 12.931 de 19/02/2013.

MÁRCIO ANTÔNIO FELIX DE LIMA
Secretário Municipal de Educação - SEMED
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ANEXO II DO EDITAL
ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA RELAÇÃO DE FROTA (ONIBUS) A SEREM ADQUIRIDOS

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

ORDEM VEÍCULO/EQUIPAMENTO
PLACA (PROVISSÓ-

RIA)
ANO TIPO DE COMBUSTÍVEL 

1
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0001 2019 DIESEL S-10

2
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0002 2019 DIESEL S-10

3
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0003 2019 DIESEL S-10

4
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0004 2019 DIESEL S-10

5
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0005 2019 DIESEL S-10

6
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0006 2019 DIESEL S-10

7
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0007 2019 DIESEL S-10

8
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0008 2019 DIESEL S-10

9
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0009 2019 DIESEL S-10

10
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0010 2019 DIESEL S-10

11
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0011 2019 DIESEL S-10

12
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0012 2019 DIESEL S-10

13
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0013 2019 DIESEL S-10

14
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0014 2019 DIESEL S-10

15
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0015 2019 DIESEL S-10

16
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0016 2019 DIESEL S-10

17
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0017 2019 DIESEL S-10

18
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0018 2019 DIESEL S-10

19
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0019 2019 DIESEL S-10

20
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0020 2019 DIESEL S-10

21
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0021 2019 DIESEL S-10

22
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0022 2019 DIESEL S-10

23
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0023 2019 DIESEL S-10

24
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0024 2019 DIESEL S-10

25
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0025 2019 DIESEL S-10

26 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE ORE-0026 2019 DIESEL S-10
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3)

27
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0027 2019 DIESEL S-10

28
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0028 2019 DIESEL S-10

29
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0029 2019 DIESEL S-10

30
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0030 2019 DIESEL S-10

31
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0031 2019 DIESEL S-10

32
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0032 2019 DIESEL S-10

33
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0033 2019 DIESEL S-10

34
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0034 2019 DIESEL S-10

35
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0035 2019 DIESEL S-10

36
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0036 2019 DIESEL S-10

37
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0037 2019 DIESEL S-10

38
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0038 2019 DIESEL S-10

39
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0039 2019 DIESEL S-10

40
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0040 2019 DIESEL S-10

41
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0041 2019 DIESEL S-10

42
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0042 2019 DIESEL S-10

43
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0043 2019 DIESEL S-10

44
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0044 2019 DIESEL S-10

45
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0045 2019 DIESEL S-10

46
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0046 2019 DIESEL S-10

47
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0047 2019 DIESEL S-10

48
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0048 2019 DIESEL S-10

49
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0049 2019 DIESEL S-10

50
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0050 2019 DIESEL S-10

51
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0051 2019 DIESEL S-10

52
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0052 2019 DIESEL S-10

53
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0053 2019 DIESEL S-10

54
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0054 2019 DIESEL S-10

55
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0055 2019 DIESEL S-10

56 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE ORE-0056 2019 DIESEL S-10
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3)

57
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0057 2019 DIESEL S-10

58
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0058 2019 DIESEL S-10

59
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0059 2019 DIESEL S-10

60
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0060 2019 DIESEL S-10

61
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0061 2019 DIESEL S-10

62
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0062 2019 DIESEL S-10

63
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0063 2019 DIESEL S-10

64
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0064 2019 DIESEL S-10

65
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0065 2019 DIESEL S-10

66
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0066 2019 DIESEL S-10

67
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0067 2019 DIESEL S-10

68
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0068 2019 DIESEL S-10

69
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0069 2019 DIESEL S-10

70
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0070 2019 DIESEL S-10

71
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0071 2019 DIESEL S-10

72
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0072 2019 DIESEL S-10

73
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0073 2019 DIESEL S-10

74
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0074 2019 DIESEL S-10

75
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0075 2019 DIESEL S-10

76
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0076 2019 DIESEL S-10

77
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0077 2019 DIESEL S-10

78
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0078 2019 DIESEL S-10

79
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0079 2019 DIESEL S-10

80
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0080 2019 DIESEL S-10

81
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0081 2019 DIESEL S-10

82
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0082 2019 DIESEL S-10

83
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0083 2019 DIESEL S-10

84
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0084 2019 DIESEL S-10

85
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0085 2019 DIESEL S-10

86 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE ORE-0086 2019 DIESEL S-10
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87
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0087 2019 DIESEL S-10

88
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0088 2019 DIESEL S-10

89
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0089 2019 DIESEL S-10

90
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0090 2019 DIESEL S-10

91
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0091 2019 DIESEL S-10

92
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0092 2019 DIESEL S-10

93
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0093 2019 DIESEL S-10

94
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0094 2019 DIESEL S-10

95
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0095 2019 DIESEL S-10

96
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0096 2019 DIESEL S-10

97
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0097 2019 DIESEL S-10

98
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0098 2019 DIESEL S-10

99
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0099 2019 DIESEL S-10

100
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0100 2019 DIESEL S-10

101
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0101 2019 DIESEL S-10

102
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0102 2019 DIESEL S-10

103
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0103 2019 DIESEL S-10

104
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0104 2019 DIESEL S-10

105
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0105 2019 DIESEL S-10

106
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0106 2019 DIESEL S-10

107
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0107 2019 DIESEL S-10

108
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0108 2019 DIESEL S-10

109
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0109 2019 DIESEL S-10

110
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0110 2019 DIESEL S-10

111
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0111 2019 DIESEL S-10

112
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0112 2019 DIESEL S-10

113
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0113 2019 DIESEL S-10

114
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0114 2019 DIESEL S-10

115
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0115 2019 DIESEL S-10

116 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE ORE-0116 2019 DIESEL S-10
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3)

117
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0117 2019 DIESEL S-10

118
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0118 2019 DIESEL S-10

119
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0119 2019 DIESEL S-10

120
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0120 2019 DIESEL S-10

121
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0121 2019 DIESEL S-10

122
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0122 2019 DIESEL S-10

123
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0123 2019 DIESEL S-10

124
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0124 2019 DIESEL S-10

125
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0125 2019 DIESEL S-10

126
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0126 2019 DIESEL S-10

127
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0127 2019 DIESEL S-10

128
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0128 2019 DIESEL S-10

129
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0129 2019 DIESEL S-10

130
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0130 2019 DIESEL S-10

131
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0131 2019 DIESEL S-10

132
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0132 2019 DIESEL S-10

133
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0133 2019 DIESEL S-10

134
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0134 2019 DIESEL S-10

135
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0135 2019 DIESEL S-10

136
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0136 2019 DIESEL S-10

137
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0137 2019 DIESEL S-10

138
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0138 2019 DIESEL S-10

139
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0139 2019 DIESEL S-10

140
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0140 2019 DIESEL S-10

141
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0141 2019 DIESEL S-10

142
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0142 2019 DIESEL S-10

143
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0143 2019 DIESEL S-10

144
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0144 2019 DIESEL S-10

145
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE

3)
ORE-0145 2019 DIESEL S-10

146 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (TIPO ORE ORE-0146 2019 DIESEL S-10
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3)

TOTAL 146 VEÍCULOS (TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE3)

OBS 1: Planilha para fins de licitação (As placas aqui constantes são meramente ilustra-
tivas, tendo em vista que os Ônibus estão em processo de aquisição). Após a contratação
os cartões deverão ser emitidos de acordo com nova listagem a ser encaminhada pela Supe-
rintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, contendo a placa oficial de
todos os veículos que deverão ser cadastrados no sistema, tendo em vista que o emplaca-

mento deles está previsto para fevereiro de 2020.

OBS 2: A administração a qualquer momento se reserva do direito de incluir e excluir ve-
ículos do sistema, conforme julgar necessário.
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ANEXO II DO EDITAL
ANEXO E – TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DE QUANTIDADES E LOCALIDADES MÍNIMAS DE ESTABELECIMENTOS DA REDE
CREDENCIADA

ITEM
MUNICÍPIO

DISTRITOS
QUANTIDADE MÍNIMA DE POSTOS

CREDENCIADOS

1 Porto Velho

PORTO VELHO (CAPITAL) 6(SEIS)

DISTRITO DE JACI PARANA  1(UM)

DISTRITO DE NOVA MUTUM  1(UM)

DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES  1(UM)

DISTRITO DE ABUNÃ E VILA DA
PENHA - TAQUARA  1(UM)

DISTRITO DE EXTREMA DE
RONDÔNIA  1(UM)

DISTRITO DE NOVA CALIFÓRNIA  1(UM)

DISTRITO DE VISTA ALEGRE DO
ABUNÃ  1(UM)

DISTRITO DE FORTALEZA DO ABUNA  1(UM)

DISTRITO DE RIO PARDO  1(UM)

TOTAL DE POSTOS 15 POSTOS CREDENCIADOS

a) Em Porto Velho, está incluso os distritos: Jaci Paraná, Nova Mutum,
União Bandeirante, Abunã - Penha Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre
do Abunã, Fortaleza do Abunã e Distrito de Rio Pardo.

b) Nos locais com possibilidade de mais de um estabelecimento credenciado,
deverá a Contratada almejá-lo, visando aumentar o leque de opções de
prestação dos serviços;

c) A estimativa acima se justifica diante da necessidade e abrangência dos
serviços prestados a população pela Prefeitura Municipal de Porto Velho.
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ANEXO II DO EDITAL

ANEXO F – TERMO DE REFERÊNCIA

Planilha de Custo

ITEM ESPECIFICAÇÃO Percentual
(%)

Valor (R$)

1 CUSTOS OPERACIONAIS

1.1 Software

1.2 Equipamentos de leitura de cartão

1.3 Treinamentos

1.5 Credenciamento de Unidades

1.6 Suporte Técnico

1.7 Outros Custos Operacionais (detalhar)

2. CUSTOS FIXOS

2.1 Seguros

2.2 Taxas

2.3 Outros custos fixos (detalhar)

3 CUSTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Aluguel

3.2 Luz/água/telefone

3.3 Serviços administrativos

3.4 Transporte

3.5 Serviços auxiliares

3.6 Materiais de uso técnico específico

3.7 Equipamentos

3.8

4
4.1
4.2

Outros custos administrativos (detalhar)

CUSTOS A SEREM COBRADOS DA REDE CREDENCIADA
Taxa administrativa
Aluguel Maquineta

5 ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS

5.1 PIS/PASEP

5.2 COFINS

5.3 Contribuição social

5.4 IR

5.5 ICMS

5.6 ISS

5.7 INSS
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5.8 FGTS

5.9 Outros encargos sociais e fiscais (detalhar)

6 DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6.1 Depreciação do bem utilizado

6.2 Outros custos de depreciação

7 LUCRO

7.1 Relativo à Taxa de Administração da 
Contratante

7.2 Outras Comissões e lucros (detalhar)

CUSTO TOTAL
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ANEXO II DO EDITAL

ANEXO G – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO H – TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
VALOR ANUAL
ESTIMADO SEM

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃ

O
(A)

TAXA DE
ADMINISTRA
ÇÃO MÁXIMA
ADMITIDA

 (B)

VALOR TOTAL
ANUAL MÁXIMO
ADMITIDO,

ACRESCIDO DA
TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO
(A) + (B)

01 Contratação  de  empresa
especializada  em
serviços  de
Gerenciamento  de
Abastecimentos  de
combustíveis em rede de
postos  credenciados
através  de  sistema
informatizado,
utilizando  cartão
magnético  ou  cartão
eletrônico  tipo  smart
com chip, com vistas ao
atendimento  da
necessidade  de
abastecimento  dos
veículos  (ônibus),  que
prestarão  os  serviços
de  transporte  escolar
no para atendimento das
demandas  da  Secretara
Municipal de Educação -
SEMED,  por  um  período
de 12 (doze) meses, de
acordo  com  as
condições,
especificações  e
quantitativos  mínimos
contidos neste Termo de
Referência.

Serviço R$
3.588.364,58

3,00% R$
3.696.015,52

* A taxa de administração poderá ser conter no máximo duas casas decimais, apu-
rada conforme  edital.  
** A taxa de administração não poderá ser superior ao estimado para a contrata-
ção, ou seja 3,00%, porém a mesma poderá ser negativa.

Os valores dos itens Item 9. Deste Termo de Referência, são usados apenas como
parâmetro para incidência do percentual a ser contratado na prestação do serviço
de gerenciamento e serão utilizados para composição do saldo de contrato. As
propostas para estes itens deverão ser encaminhadas nos valores previamente
determinados. A licitante deverá apresentar junto a presente proposta a planilha
de custos ANEXO D, devidamente preenchida.
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2020/SML/PVH
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 09.10113/2019
 
_________________________________(Identificação  completa  do
representante  da  licitante),  como  representante  devidamente
constituído  de  ______________________  (identificação  completa  da
licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no
subitem 7.1 do Edital do Pregão Eletrônico n. 023/2020, declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
(a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.
023/2020  foi  elaborada  de  maneira  independente  pelo
______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico n. 023/2020, por qualquer meio ou pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do
Pregão Eletrônico n. 023/2020 não foi informada, discutida ou recebida
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  do  Pregão
Eletrônico n. 023/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico  n.  023/2020  quanto  a  participar  ou  não  da  referida
Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico  n.  023/2020  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial  ou  de  fato  do  Pregão  Eletrônico  n.  023/2020  antes  da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico  n.  023/2020  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da Prefeitura de Porto Velho antes da abertura oficial das propostas;
e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração
e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________.

_________________________________________________________________
(Representante  legal  do  licitante,  no  âmbito  da  licitação,  com
identificação completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da
empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou
mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2020/SML/PVH
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 09.10113/2019
 

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º
___________, por seu Representante Legal, abaixo, assinado, declara
sob  as  penas  da  Lei,  que  até  a  presente  data  não  existe  fato
superveniente  impeditivo  de  sua  habilitação  ou  que  invalide  o  seu
Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2020.

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2020/SML/PVH
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 09.10113/2019

MODELO
DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO

ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de  Pregão
Eletrônico nº 023/2020, que não possuímos em nosso quadro de pessoal
empregado(s)  menor(es)  de  18  (dezoito)  anos em  trabalho  noturno,
perigoso  ou  insalubre  e  em  qualquer  trabalho  menor(es)  de  16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14
(quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Nome e assinatura

(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.023/2020/SML/PVH
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 09.10113/2019

MODELO
DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA

Para efeitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e participação na
licitação  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020/SML/PVH, declaramos que a empresa
(RAZÃO SOCIAL), CNPJ nº .............................., está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º
da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas no § 4º
do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os trâmites
processuais da licitação, no sentido de antecipar informações a respeito do
porte da empresa. Asseguro, quando solicitado pela Superintendência Municipal
de Licitações - SML, ou Pregoeiro designado, a comprovação dos dados aqui
inseridos,  sob  pena  da  aplicação  das  sanções  previstas  no  Código  Penal
Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha livre
vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE
GERENCIAMENTO  DE  ABASTECIMENTOS  DE
COMBUSTÍVEIS  EM  REDE  DE  POSTOS
CREDENCIADOS  ATRAVÉS  DE  SISTEMA
INFORMATIZADO,  UTILIZANDO  CARTÃO
MAGNÉTICO  (TARJETA)  OU  CARTÃO
ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, COM
VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE
DE  ABASTECIMENTO  DOS  VEÍCULOS
(ÔNIBUS), QUE REALIZARÃO O SERVIÇOS
DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE RURAL
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE
PORTO  VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE
UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,  PARA
OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias___ do mês ___ do ano de dois mil e dezessete, o
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Avenida 7 de Setembro, 237 -
Esquina com Avenida Farquar ______________________________, centro, neste ato
representado  pela  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO, representada  pelo  Sr.
Secretário ________________________, brasileiro, ______, portador da cédula de
identidade nº_____ e do CPF nº______,CONTRATANTE, e a Empresa________________,
inscrita  no  CNPJ  nº.  ____________,  com  sede  na__________,  nº________,
Bairro_______, nesta Capital, neste ato legalmente representada pelo(a) Sr.(a)
______________, brasileiro(a), ________, portador(a) da Cédula de Identidade
nº____/SSP/___  e  CPF  nº_______,  CONTRATADA,  resolvem  celebrar  o  presente
contrato, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das
partes na execução contratual, tudo de acordo com a legislação vigente, em
especial  a  Lei  nº  8.666/93  e  alterações,  posteriores,  resultante  do
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO nº 023/2020/SML/PVH, nos termos
do Parecer nº______/SPA/PGM/2020, devidamente autorizado nos autos do Processo
Administrativo nº 09.10113/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS
ATRAVÉS  DE  SISTEMA  INFORMATIZADO,  UTILIZANDO  CARTÃO  MAGNÉTICO  (TARJETA)  OU
CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE
DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS), QUE REALIZARÃO O SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR TERRESTRE RURAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, visando atender a
Secretaria  Municipal  de  Administração  –  SEMED, conforme  especificações
técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para
atender à Contratante.

Parágrafo  Primeiro -  Integram  este  documento  contratual,  como  parte
indissociável:

a) Parecer nº ___/SPA/PGM/20__, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 09.10113/2019, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
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2.1. O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1.O valor pactuado para remuneração mensal da contratação é na forma de Taxa
de Administração fixada em .......... (.....) % sobre o valor mensal dos
serviços, apurado conforme definido no Termo de Referência, anexo ao Edital.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos  sociais,  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais
incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros  necessários  ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

4.1. O  faturamento será constituído de valor apurado  mensalmente com base
única e exclusivamente nos abastecimentos executados desde que previamente
autorizados  pelo  Gestor  Contratual,  incluindo  a  taxa  de  administração  da
Contratada e todos os custos diretos e indiretos pertinentes à prestação dos
serviços, comprovadas mediante a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica pela
contratada,  podendo  ser  uma  única  nota  fiscal  discriminando  o  valor  de
reembolso referente aos abastecimentos na rede credenciada e o valor referente
a taxa de administração (sendo aplicado sobre a taxa de administração as
deduções  referentes  ao  ISS,  ou  uma  nota  fiscal  especifica  referente  aos
valores  de  reembolso  dos  abastecimentos  e  uma  nota  fiscal  especifica
referente aos serviços (taxa de administração, deduzindo dessa nota os valores
referentes ao recolhimento de ISS), sendo ambas em 02 (duas) vias, devendo
conter no corpo da nota fiscal/fatura, a descrição do objeto e o número do
contrato, para aceite, até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao uso (cada
mês).

4.1.1 As  notas  fiscais/faturas  deverão  vir  acompanhadas  com  os  seguintes
documentos  da  empresa  Contratada:  Prova  de  Regularidade  com  o  Fundo  de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e Certidão Negativa das Fazendas Estadual, Municipal e Federal,
Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT),  Declaração  de  Domicílio
Bancário (DDB), sendo aceitas as Certidões Positivas com efeito de negativas,
podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos, e demais obrigações legais.

4.1.2 Cada faturamento gerado com base mensal deverá demonstrar a consolidação
financeira dos serviços executados no contrato, acompanhadas do relatório das
transações efetuadas pela rede credenciada, no período de referência.

4.2. O Gestor do Contrato (contratante) procederá à conferência do Relatório
de  consumo  (saldo  disponível  e  consumo  realizado),  conforme  competências
definidas  neste  Termo  de  Referência,  consoante  aos  valores  e  serviços
mencionados no documento fiscal apresentado pela Contratada, no prazo máximo
de  05  (cinco)  dias  contados  a  partir  do  recebimento  dos  respectivos
documentos.

4.3. A  liquidação e processamento da despesa correspondente ao valor mensal
apurado e conferido pelo Gestor do Contrato (contratante) será efetuado pela
Contratante  que  procederá  ao  ateste  de  conformidade  pela  comissão  de
recebimento, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/93, deduzindo as
glosas e sanções aplicadas que porventura tenham sido verificadas no mês,
quando  encaminhará  os  documentos  para  análise  da  Controladoria  Geral  do
Município se necessário, a qual deverá efetuar a análise e emitir parecer,
devolvendo os autos para fins de inclusão na ordem cronológica de pagamento
caso não haja apontamentos do Controle; ou regularização e posterior inclusão
para pagamento, no caso de apontamentos do órgão de controle.

4.3.1. Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o
pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias,

96                                                       SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  - SML
Av. Carlos Gomes 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  

mailto:pregoes.sml@gmail.com
mailto:pregoes.sml@gmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

Proc. 09.10113/2019
Fls._______________
Visto: ____________

passando  o  prazo  para  o  pagamento  a  ser  contado  a  partir  de  data  da
reapresentação do mesmo.

4.3.2. Caso se constate erro ou irregularidade de parcela pequena na Nota
Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas
correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

4.3.3. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

4.4. A unidade contratante pagará mensalmente à contratada o valor total dos
serviços  efetivamente  fornecidos  e  consumidos,  na  forma  estabelecida  no
Contrato, incluído nesse total o valor dos demais itens indicados no Termo de
Referência, e o valor correspondente à Taxa de Administração fixada.

4.4.1. O  valor  correspondente  à  Taxa  de  Administração  será  calculado
aplicando-se o percentual fixo definido nesta licitação sobre o valor total
dos abastecimentos indicados mensalmente na fatura.

4.4.2. Na fatura deverá ser destacado o serviço prestado pela contratada,
remunerado por taxa de administração, no qual se aplica o imposto municipal
sobre  prestação  de  serviços  de  qualquer  natureza  (ISS),  e  os  serviços
efetuados  pela  rede  credenciada,  serão  repassados  à  Contratada  como
ressarcimento ao pagamento efetuado à rede credenciada, obedecendo-se ao que
prescreve a legislação tributária, para esses casos.

4.4.3. Não será concedido reajuste sobre o valor da  taxa de administração,
durante o prazo de vigência do contrato.

4.5. O pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo processado
pela Administração se dará através da Secretaria Municipal de Fazenda– SEMFAZ
ou setor equivalente (conforme o caso), mediante emissão de Ordem Bancária,
obedecendo à ordem cronológica estabelecida, no prazo de  30 (trinta) dias
contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela,
consoante ao definido nos art. 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei Federal nº
8.666/93.

4.5.1. Nenhum  pagamento  controverso  será  efetuado,  enquanto  pendente  de
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajuste
de preços ou correção monetária.

4.5.2. Na hipótese das notas fiscais/faturas/documentos apresentados conterem
erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar
apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado
o  direito  da  futura  CONTRATADA  de  reapresentar,  para  cobrança  as  partes
controvertidas com as devidas justificativas. Neste caso restabelecem-se os
prazos  acima  elencados  contado  a  partir  do  recebimento,  para  efetuar  uma
análise e o pagamento, conforme a fase processual correspondente.

4.5.3. A administração não pagará, nenhum compromisso que lhe venha a ser
cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à
exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

4.5.4. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabilidade.

4.5.5. A  ADMINISTRAÇÃO  efetuará  retenção,  na  fonte,  dos  tributos  e
contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  à  CONTRATADA,  conforme  o  caso  e
exigências legais.

4.5.6. Quando  da  ocorrência  de  eventuais  atrasos  de  pagamento  provocados
exclusivamente  pela  Administração,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido  de
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação das seguintes fórmulas: 
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I=(TX/100)
365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=6/100) _ I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

4.5.7. O pagamento da rede credenciada deverá ser repassado pela Contratada,
sendo à mesma a única responsável por tais pagamentos.

4.5.8. O não pagamento à rede credenciada autorizará a unidade contratante a
reter os pagamentos devidos à Contratada, até a devida comprovação da quitação
de todos os débitos relativos ao seu contrato especificamente, sem prejuízo do
direito  da  promoção  de  ação  penal  de  apropriação  indébita  e  das  sanções
cabíveis, visando a não suspensão da execução dos serviços à Contratante por
parte da credenciada.

4.5.9.  A Contratada não poderá se valer do contrato para assumir obrigações
perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito
a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de
desconto bancário.

4.5.10. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as
relativas ao FGTS poderá ensejar o pagamento em juízo dos valores em débito,
sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme o caso e legislação vigente.

4.5.11. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura só será contado da data
de sua validação, considerando o trâmite administrativo.

4.5.12. A  administração  não  pagará,  sem  que  tenha  autorização  prévia  e
formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por
terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações
judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

4.5.13. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes
da  inobservância,  pela  licitante,  de  prazo  de  pagamento,  serão  de  sua
exclusiva responsabilidade.
4.5.14. A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte,  dos  tributos  e
contribuições  que  permitir  a  legislação  sobre  todos  os  pagamentos  à
Contratada.

4.5.15. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a
ser  efetuada  pela  contratada,  que  porventura  não  tenha  sido  acordada  no
contrato.

4.5.16. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa MPOG n° 05/2017,
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada,  sem  prejuízo  das  sanções  cabíveis,  caso  se  constate  que  a
CONTRATADA:

4.5.16.1. Não produzir os resultados acordados;
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4.5.16.2. Deixar de executar as atividades contratadas, ou não as executou com
a qualidade mínima exigida;

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE

5.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da
data  de  sua  assinatura,  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessivos
períodos, até o limite previsto no Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93, de
acordo com as necessidades das Unidades Contratantes.

5.2  O  valor  da  taxa  de  administração  contratada  em  razão  da  licitação
decorrente deste termo será fixo e irreajustável, sendo ainda, essa taxa de
administração inalterada nas possíveis renovações contratuais, considerando a
natureza  do  objeto  Gerenciamento  de  Serviços  de  Abastecimentos  mediante
emissão de cartão, que será remunerada através do percentual sobre o valor
mensal efetivamente consumido pela Unidade Contratante na rede credenciada
disponibilizada  pela  contratada.  Não  havendo,  portanto,  alteração  na  taxa
administrativa ofertada neste certame.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO

6.1. Para execução do contrato, a Contratada deverá tornar disponível sistemas
tecnológicos  de  intendência,  realizando  os  abastecimentos  de  combustíveis,
através dos postos da rede credenciada, gerenciados por sistema informatizado,
com metodologia de cadastramento, controle e logística, compreendendo, dentre
outros:

Ampla rede de postos de abastecimento credenciados nas localidades mínimas do
anexo E, equipados para aceitar transações de usuários do sistema;

Implantação de sistema integrado, em ambiente web, para veículos, maquinários/
equipamentos  e  embarcações  componentes  da  frota  oficial  da  contratante,
proporcionando um controle eletrônico dos serviços de abastecimento;

Controle informatizado de sistemas integrados de gestão dos abastecimentos
possibilitando à Contratada a emissão de relatórios financeiros, operacionais
e gerenciais, que permitam estrito e eficaz acompanhamento da situação de
consumo, responsáveis pelo abastecimento e total dos gastos envolvidos.

6.1.1. Ainda para possibilitar a execução, a Contratada tornará disponível
acesso a software, em ambiente web para gerenciamento do abastecimento da
Contratante, cadastrando todas as informações necessárias que o integram.

6.1.2. A  efetiva  implantação  do  sistema  de  gerenciamento  do  abastecimento
deverá dar-se num prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do
contrato, incluindo o acesso a todos os recursos tecnológicos e ferramentais
necessários à plena utilização dos sistemas web da Contratada pelos servidores
autorizados vinculados à Contratante.

6.1.3. Os serviços deverão ter execução iniciada somente após solicitação de
abastecimento  autorizada  pelo  Gestor  Operacional  do  Contrato,  devendo  ser
obedecido  o  disposto  na  legislação  trabalhista  no  desempenho,  inclusive  a
emanada do Ministério do Trabalho e a relativa à Medicina e Segurança do
Trabalho, ou legislação equivalente aplicável e em vigência.

6.1.4. Para fiel cumprimento do contrato, a Contratada deverá garantir todas
as  especificações  do  objeto  e  responsabilidades  dispostas  neste  Termo  de
Referência, em especial ao disposto no item 2.

6.1.5. A Contratada deverá indicar um telefone que possa ser acionado 24
horas, todos os dias da semana, como suporte técnico para solução de eventuais
problemas  relativos  ao  Contrato,  quer  seja  por  parte  dos  estabelecimentos
credenciados, quer seja por parte da Contratante.
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6.1.6. A Contratada deverá indicar o preposto local que resida na cidade de
Porto Velho, para acionamento e representação perante a Administração, sobre
qualquer assunto relativo ao Contrato, devendo o preposto se encarregar da
resolução  das  pendências,  repasse  das  notificações  e  solicitações  da
Contratante bem como de apresentação dos prazos formais para atendimento, nos
casos de impossibilidade de atendimento imediato.

6.1.7. O sistema fornecido pela contratada deverá permitir a informatização
dos dados de abastecimento, custos, identificação do veículo, identificação do
condutor  e  respectiva  unidade  organizacional,  datas  e  horários,  e  demais
critérios dispostos neste Termo de Referência.

6.1.8. A contratada deverá executar o atendimento e solução de problemas de
assistência técnica no prazo que não poderá ser superior a 6 horas (em dias
úteis),  considerando  o  horário  comercial  de  08h00min  às  18h00min,  devendo
apresentar justificativa e solicitação de dilatação deste prazo por escrito,
quando for o caso, a ser analisado pelo Gestor Operacional do Contrato.

6.1.9. No caso de descumprimento às normas e condições estabelecidas, após as
devidas  notificações  e  ampla  defesa,  a  CONTRATANTE  as  solicitações  de
modificação deverão ser atendidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após o recebimento por escrito da mesma.

6.1.10. Os  veículos  (ônibus)  passíveis  de  abastecimento  de  combustível
elencados neste Termo de Referência estão constantes no ANEXO A, bem como suas
características,  e,  caso  a  frota  venha  a  ser  aumentada,  os  mesmos  serão
incluídos no atendimento, da mesma forma que deverão ser excluídos os que por
qualquer razão deixarem de pertencer à frota.

6.2. Dos critérios para prestação dos serviços pela rede credenciada – DA REDE
CREDENCIADA:

6.2.1. A Contratada apenas credenciará o posto de abastecimento na rede dos
postos credenciados, que se comprometam a:

a) Realizar abastecimento de maneira contínua e ininterrupta  através
do sistema informatizado;

b)  Oferecer  combustível  de  qualidade  controlada,  através  de  testes
padrões  que  certifiquem  a  pureza  do  combustível,  deverá  ser  fornecido  de
acordo  com  a  regulamentação  específica  do  setor,  especialmente  quanto  às
diretrizes emitidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

c) Fornecer o seguinte combustível: diesel S10, e outros combustíveis
compatíveis  com  novos  veículos  que  sejam  adquiridos  pela  Administração,  e
outros combustíveis compatíveis com novos veículos, pela contratante ou que
estejam a seu serviço;

d) Possuir condições de regularidade legal para funcionamento de acordo
com  o  previsto  nas  legislações  pertinentes  e  idoneidade  tributária,
trabalhista e previdenciária.

e) Possuir conexão à internet, impressor de recibos conectado em rede com
a gerenciadora do sistema;

f) Manter um responsável pelos serviços, com poderes de representante ou
preposto para tratar com a CONTRATANTE;

g)  Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela
Contratante, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

h)  Responder  civil  e  penalmente  por  qualquer  descumprimento  das
disposições  legais,  inclusive  por  acidentes  decorrentes  da  sua  ação  ou
omissão, que ocorram durante a realização dos serviços, objeto deste contrato.

6.2.2. A rede credenciada fornecerá combustível, de segunda a domingo, no
mínimo de 07h00 as 22h00, no município de Porto Velho e distritos conforme
anexo E, devendo ter disponibilizado o quantitativo de 15 (quinze) postos 24
horas de segunda a domingo, devendo ser estabelecimentos idôneos, certificados
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pela ANP, destinados a abastecer os diversos tipos de marcas e modelos dos
veículos dos órgãos contratantes;

6.2.3. Os  dados  cadastrais  novos  ou  atualizados  referente  a  veículos,
motoristas, serão fornecidos pelo Gestor Operacional do contrato.

6.2.4. No caso de descumprimento às normas e condições estabelecidas, após as
devidas  notificações  e  ampla  defesa,  a  CONTRATANTE  não  mais  utilizará  os
serviços  prestados  pela  rede  de  postos  credenciados  da  CONTRATADA  e,
comunicará à mesma os fatos que motivaram tal decisão, conforme disposto no
item 2 deste termo de referência.

6.2.5. O Gestor Operacional do Contrato designará o saldo de abastecimento
para unidade contratante, o qual deverá ser distribuído entre os veículos da
mesma via sistema, para abastecimento na rede credenciada.

6.3. Da definição do preço da rede credenciada:

6.3.1. A Contratada disponibilizará, via internet, informações quinzenais dos
preços  históricos  dos  consumos  praticados  nos  postos  credenciados  que
abasteceram a frota, em Reais (R$) por tipo de combustível, ordenados por
município,  e  por  valor  em  ordem  crescente,  identificando  o  posto  de
abastecimento com o respectivo endereço.

6.3.2. O preço a ser pago no abastecimento de combustíveis será o registrado
na  bomba  do  posto  credenciado,  não  podendo  ser  ultrapassado  em  qualquer
hipótese tal preço consonância com as Tabelas oficiais da ANP, servindo também
como referência oficial para definição dos preços nos distritos de Porto Velho
a tabela INFOPREÇOS constante no site da ANP.

6.3.3. Em qualquer caso o preço praticado pela rede credenciada não deverá ser
superior ao “preço de bomba” cobrado dos particulares em geral.

6.3.4. Todos os estabelecimentos integrantes da rede credenciada da Contratada
deverão ser por ela reembolsados, inexistindo qualquer vínculo ou obrigações
financeiras entre o Contratante e tais prestadores de serviços.

6.3.5. Serão retidos na fonte o ISS de cada Nota Fiscal relativa aos contratos
originários  desta  licitação.  Tal  retenção  será  de  responsabilidade  do
departamento financeiro da unidade contratante no caso da nota fiscal emitida
pela Contratada.

6.4. Dos locais e horários de execução dos serviços:

6.4.1. O  abastecimento  da  frota  deverá  ocorrer  apenas  na  rede  de
estabelecimentos  (postos  de  abastecimento)  credenciados  e  disponibilizados
pela Contratada em todo o estado de Rondônia, sendo mínimas as localidades
dispostas  no  anexo  E,  bem  como  nos  casos  de  emergência  e,  naqueles  cuja
realização tornar-se imprescindível, aos sábados, domingos, feriados e fora do
horário  de  expediente  e/ou  em  locais  onde  ocorrerem  necessidade  de
abastecimento.

6.5. Dos prazos:

6.5.1. A  implantação  do  sistema  de  gerenciamento  de  abastecimento  deverá
ocorrer em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, incluindo a
instalação  de  todos  os  equipamentos  e  insumos  necessários  a:  operação  do
sistema,  credenciamento  da  rede,  e  a  ativação  dos  postos  oficiais  e
treinamento  dos  gestores,  conforme  o  cronograma  prévio  disposto  no  item
2.2.2.34 deste termo de referência.

6.5.2. O prazo para atendimento e solução de problemas de assistência técnica
pelo  contratado  não  poderá  ser  superior  a  6  (seis)  horas  em  dias  úteis,
considerando o horário comercial de 08(oito) horas às 18 (dezoito) horas,
devendo apresentar justificativa e solicitação de dilatação deste prazo por
escrito,  quando  for  o  caso,  cabendo  à  análise  do  Gestor  do  Contrato  sua
aprovação.
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6.5.3. A  empresa  vencedora  deverá,  antes  da  assinatura  do  contrato,
apresentar, ao gestor operacional do contrato para aprovação, o cronograma
discriminando todas as fases e prazos para a efetiva implantação do sistema,
observadas as disposições constantes neste documento.

6.6. Do uso dos cartões destinados aos veículos:

6.6.1. Para  utilização  do  cartão  destinado  ao  veículo,  deverá  o  portador
apresentá-lo ao estabelecimento credenciado onde através do equipamento da
“CONTRATADA” será efetuada a identificação da placa ou número do veículo, bem
como  verificada  a  consistência  dos  valores  de  hodômetro,  conferência  da
capacidade  do  tanque  do  veículo,  saldos  autorizados  para  abastecimento
definidos  individualmente  a  cada  veículo  da  frota  da  Unidade  Contratante,
valor pretendido da compra e quantidade e tipo de combustível.

6.6.2. Após a operação, o portador digitará a senha exclusiva do sistema para
autorizá-la,  recebendo  um  termo  impresso  pelo  equipamento  (comprovante  de
transação),  contendo  todas  as  informações  referentes ao  abastecimento
realizado no referido estabelecimento, neste ato.

6.6.3. Em caso de danos involuntários ao cartão destinado ao veículo ou ao
equipamento  da  “CONTRATADA”  instalado  em  sua  rede  de  estabelecimentos
credenciados,  ou  em  situações  de  força  maior  (falta  de  energia  elétrica,
etc.),  obriga-se  a  “CONTRATADA”  a  disponibilizar  procedimento  de  compra
contingencial, através de serviço de atendimento ao cliente disponível vinte e
quatro horas por dia, sete dias por semana. Este, consiste na obtenção por
telefone, por parte do estabelecimento credenciado, do número da autorização
de  abastecimento  a  ser  transcrito  para  um  formulário  específico  da
“CONTRATADA”, que garanta a manutenção das informações necessárias ao controle
e gestão da frota do município de Porto Velho - RO, visando não prejudicar a
continuidade  das  atividades  operacionais  de  sua  frota,  registrando-se  em
recibo padronizado manual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA –    DO RECEBIMENTO, CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  

7.1. Da Gestão Operacional do Contrato - SGP

7.1.1  A  Superintendência  Municipal  de  Gestão  de  Gastos  Públicos  -  SGP,
denominada Gestora Operacional do Contrato, através da Diretoria de Qualidade
dos Gastos Administrativos - DQGA, será responsável pela Gestão Operacional e
acompanhamento  técnico  do  contrato  decorrente  desta  licitação,  sendo
responsável  por  controlar  os  gastos  dos  serviços  executados,  emitindo
normatizações,  e  sempre  observando  o  preço  mais  vantajoso,  buscando
negociações, em conformidade com a legislação e com o próprio Edital/Contrato,
que remeterão às especificações deste Termo de Referência.

7.1.2. É  responsabilidade  exclusiva  da  SGP  quanto  aos  abastecimentos,  -
Autorização; - Disponibilização do Saldo e Controle de Consumo de Combustível
da unidade contratante;

7.1.3.  Como Gestor Operacional do Contrato a SGP deverá programar os meios
necessários  ao  perfeito  acompanhamento  da  execução  contratual,  expedir
regulamentos para a fiel execução do objeto pactuado e outros, para que a
unidade contratante possa acompanhar o abastecimento realizado de sua própria
frota (ônibus escolares),e ainda, disponibilizar informação global da gestão
dos abastecimentos, para que possam fazer correlações e análises de custos.

7.1.4. Ao Gestor Operacional do contrato se resguarda o direito de a qualquer
momento  verificar  as  condições  de  uso  e  manutenção  dos  equipamentos  e
softwares,  inclusive  contratando  técnico  ou  empresa  especializada,  caso
necessário.

7.2 Da Gestão Contratual – Unidade Contratante:
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7.2.1.  A  Secretaria Municipal de Educação - SEMED, denominada Ordenadora de
Despesa (unidade contratante), nas competências que lhe couber, é a gestora do
contrato, órgãos responsáveis por:

 Designar por Portaria oficialmente os fiscais do Contrato e Comissão de
Recebimento dentre os servidores do próprio órgão, nos termos do art. 67
e 73 da Lei Federal nº 8.666/93;

Acompanhar e certificar legalmente o contrato decorrente desta licitação e
providenciar a formalização de contrato, execução orçamentária e financeira;

Realizar  o  pagamento  das  faturas  após  conferência  dos  relatórios  de
abastecimento  e  demais  documentos  comprobatórios,  realizando  ateste
definitivo,  exercendo  o  controle  da  frota  e  dos  serviços  relacionadas  à
execução contratual.

7.2.2. A SEMED pactuará seu contrato com a empresa vencedora do certame,
conforme modelo padrão de contrato a ser anexado ao edital, tendo como unidade
interveniente Gestora Operacional do Contrato, a SGP.

7.2.3. A  unidade  contratante  deve  acompanhar,  conferir  e  fiscalizar  a
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma da Lei, bem
como, deverão ser aferidos pelo agente fiscalizador a correção dos valores
praticados em razão do combustível que tiver sido consumido em determinado
período.

7.2.4. Quando da homologação da licitação e assinatura do Contrato, A SEMED
designará a Comissão de Recebimento do Objeto do Contrato de que trata o
inciso  I,  alínea  “b”,  do  art.  73  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  dentre  os
servidores lotados no próprio órgão, composta por no mínimo, três servidores,
sendo  pelo  menos  1/3  (um  terço)  do  quadro  efetivo  da  administração,  com
capacidade para exercer o ateste final dos serviços relacionados à execução
contratual,  sob  pena  de  responsabilidade  solidária  junto  aos  órgãos
fiscalizadores,  a  qual  se  responsabilizará  pelo  recebimento  definitivo  do
objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pela maioria de seus membros,
após a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais e
dos  documentos  comprobatórios  encaminhados  pelo  órgão  gestor  do  contrato,
observado ainda  o disposto  no art.  69 da  mesma Lei,  de modo  a aferir  o
atendimento  aos  princípios  da  legalidade,  finalidade,  eficiência  e
economicidade.

7.2.5. Dentre a comissão designada deverá haver pelo menos um servidor com
conhecimentos básicos de informática para consulta e acompanhamento do Sistema
de Gerenciamento a ser disponibilizado via Web, permitindo assim a eficaz
fiscalização do contrato para emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

7.2.6 Cabe a Unidade Contratante a identificação do limite disponível para o
abastecimento, → verificar se há autorização do cartão de abastecimento, e
conferi-lo  com  o  respectivo  veículo,  →  conferência  dos  abastecimentos
executados, → Conferência das Notas Fiscais com os relatórios → realizar o
processamento e pagamento das despesas.

7.2.7 O Gestor do Contrato poderá propor, fundamentado em fatos, a suspensão
da  prestação  dos  serviços,  total  ou  parcialmente,  em  definitivo  ou
temporariamente, bem como, designar diligências para que sejam aplicadas à
Contratada as penalidades previstas no Contrato, assegurado à Contratada, o
direito de ampla defesa.

7.2.8 O Gestor do Contrato poderá, sempre que julgar necessário, solicitar à
Contratada  a  apresentação  de  quaisquer  documentos  referentes  aos  serviços
contratados.

7.3 Da Fiscalização do Contrato – responsabilidade SEMED:

7.3.1  AFiscalização do Contrato, se dará pela verificação dos procedimentos
constantes deste Termo de Referência, obedecido o disposto no item 4 deste
documento e garantindo cumprimento de todas as obrigações nele contidas, sendo
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certo  que  fiscalizará  a  execução  dos  serviços  contratados,  bem  como  o
cumprimento das especificações solicitadas, no sentido de corresponderem ao
contratado, conforme atribuições e competências definidas acima.

7.3.2. A  fiscalização,  não  desobriga  a  Contratada  de  sua  responsabilidade
quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.

7.3.3 Cabe ao Fiscal do Contrato solicitar de seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes para o caso de decisões ou providências
que ultrapassarem a sua competência; e proceder ao Recebimento Provisório do
objeto do contrato, quando necessário, nos termos do inciso I, alínea “a” do
art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.3.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade  da  Contratante  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de
conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.3.5. A  Contratada  permitirá  e  oferecerá  condições  para  a  mais  ampla  e
completa fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações,
propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e
exigências apresentadas pela fiscalização.

7.3.6. A  Contratada  se  obriga  a  permitir  que  a  auditoria  interna  de
fiscalização e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os
documentos que digam respeito ao objeto deste instrumento.

7.3.7. A  avaliação  será  considerada  pela  ADMINISTRAÇÃO  para  aquilatar  a
necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços
prestados, para decidir sobre a conveniência de renovar ou, qualquer tempo,
rescindir o presente Contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado pela
CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de
capacidade técnica em licitações públicas.

7.4 Não  obstante  a  contratada  seja  a  única  e  exclusiva  responsável  pela
execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais  ampla  e  completa  fiscalização  sobre  os  serviços,  diretamente  ou  por
prepostos designados, podendo para isso:

7.4.1 Solicitar à contratada a substituição de qualquer tecnologia que não
atenda às necessidades e especificações do Termo de Referência.

7.5 O Fiscal do Contrato se incumbirá de acompanhar a execução dos serviços,
determinando à Contratada as providências necessárias ao regular e efetivo
cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações contratuais
constatadas,  comunicando  as  mesmas  ao  seu  superior  hierárquico,  conforme
disposto nos §1º e §2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

   7.6. O Fiscal do Contrato exercerá a fiscalização dos serviços contratados,
além de, verificar a conformidade quanto aos prazos e vigências, garantias,
modificações contratuais, como também acompanhamento dos recursos necessários
para cobertura contratual

7.7. Assegurar o efetivo cumprimento das obrigações da Contratada, realizando
a  supervisão  das  atividades  por  ela  desenvolvidas  e  efetivando  avaliações
periódicas.  As  deficiências  e  irregularidades  que  forem  constatadas  serão
comunicadas:

a) Verbalmente, para os casos rotineiros ou urgentes.

b) Por  escrito,  para  as  situações  complexas,  estipulando-se,  quando
pertinente, prazo certo para a correção da irregularidade. As comunicações
formais  serão  registradas  no  Diário  de  Ocorrências  ou  por  Carta  Formal
remetida à Contratada, sendo ainda válidas as correspondências via e-mail,
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desde que este tenha sido devidamente registrado por informação oficial da
Contratada.

c) Por  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município,  no  caso  de  recusa  do
recebimento  da  notificação  ou  insucesso  de  remessa  postal  com  Aviso  de
Recebimento.

4.8 O Fiscal do Contrato emitirá Relatório de Acompanhamento, até 5 (dias)
dias  úteis  do  recebimento  dos  documentos  comprobatórios  por  parte  da
Contratada, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

a) Relação das notas fiscais recebidas;

b) Detalhamento e totalização do valor relativo ao percentual da taxa de
administração;

c) Detalhamento e totalização das glosas mediante sanções ou serviços com
qualidade  inferior,  danificados  ou  inadequados  (anexando  os  documentos
probantes pertinentes, sempre que possível), rejeitados na fiscalização;

d) Totalização geral da cobrança, com quadro resumo dos valores faturados;

e) Informações acerca do cumprimento, ou não, de todas as obrigações por parte
da Contratada;

f) Assinaturas de conferência e aprovação dos responsáveis, conforme definição
deste Termo de Referência.

7.9. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada
com base nos critérios previstos no Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS

8.1. os recursos orçamentários para atender as contratações oriundas deste
termo estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2019
e no Plano Plurianual de Ação Governamental, garantidos para este exercício e
os  seguintes,  através  dos  elementos  de  despesa  33.90.39  –  (Serviços  de
Terceiros / Pessoa Jurídica) e 33.90.30 – (Aquisição de Material de Consumo).
Os Programas de Trabalho previstos para atendimento mediante esta licitação
são os abaixo elencados:

P.A
ELEMENTO
DESPESAS

FONTE DOS RECURSOS

09.01.12.361.311.2.752
33.90.30
33.90.39

1.001 / 1.011 /

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕE  S DA CONTRATADA  

9.1. Da Contratada

9.1.1. A Contratada, além do fornecimento do objeto definido neste documento,
e de todos os serviços necessários para a sua perfeita execução, sem prejuízo
de  todas  as  obrigações  inerentes  ao  serviço  definidas  no  neste  Termo  de
Referência, obriga-se a:

9.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos
da  legislação  vigente,  sendo  que  o  estabelecimento  credenciado  responde
solidariamente  com  a  Contratada  por  quaisquer  danos,  perdas  ou  prejuízos
causados à Contratante, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a
ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.

9.1.3. Fornecer  o  contínuo  abastecimento  dos  veículos,  conforme  previsão
relacionada  no  Anexo  A deste  Termo  de  Referência,  nos  endereços  mínimos
relacionados no Anexo E.

9.1.4. Realizar  os  serviços  em  caráter  contínuo,  mediante  solicitação  de
serviço, conforme o saldo disponível a cada unidade contratante.
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9.1.5. Executar os serviços objeto deste termo atendendo a todas a exigências
aqui expostas.

9.1.6. Atender às determinações de fiscalização e do Gestor Operacional do
Contrato e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
fiscalização quanto à execução dos serviços.

9.1.7. Atender através de telefone, e-mail, fax e/ou pessoalmente na sede do
Gestor do Contrato, diante dos meios oficialmente repassados, às solicitações,
de acordo com a necessidade do serviço.

9.1.8. Manter entendimento com a Contratante, objetivando evitar interrupções,
paralisações ou transtornos durante a execução dos serviços.

9.1.9. Os combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões,
erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação
por quaisquer elementos não permitidos em sua composição e a presença de
outras substâncias, em percentuais além dos permitidos em sua composição.

9.1.10. Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos seguindo ordens
e orientações da Contratante.

9.1.11. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem
sobre o objeto Contratado.

9.1.12. Prestar os serviços de acordo com a demanda, necessidade, interesse e
características definidos e informados pela Contratante.

9.1.13. Possibilitar a fiscalização da execução do objeto contratado, o que
não diminui ou substitui a responsabilidade daquela decorrente das obrigações
assumidas.

9.1.14.  Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados
com a execução do objeto deste instrumento, mesmo que para isso outra solução
não  prevista  no  contrato  tenha  que  ser  apresentada,  para  aprovação  e
implementação, sem ônus adicionais para a Contratante, desde que sob inteira
responsabilidade da Contratada.

9.1.15. Executar dentro da melhor técnica e qualidade os serviços necessários
à realização do objeto do Contrato.

9.1.16. Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros e ao patrimônio do
Contratante, por negligência ou imprudência de seus empregados, pelo seguro
contra quaisquer tipos de acidentes que possam ocorrer ao seu pessoal.

9.1.17. Substituir,  sempre  que  possível,  qualquer  empregado  cuja  atuação,
permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios.

9.1.18. Assumir inteira responsabilidade por despesas diretas ou indiretas,
tais  como:  salários,  seguros,  transporte,  alimentação,  diárias,  encargos
sociais,  fiscais,  trabalhistas,  previdenciários  e  de  classes,  indenizações
civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho
do objeto da contratação.

9.1.19. Executar o objeto contratado nos prazos e condições estabelecidos.

9.1.20.  Assumir quaisquer danos causados diretamente ao Município de Porto
Velho ou a terceiros, quando for constatado que tenham sido ocasionados em
decorrência da execução dos serviços, ou causados por seus profissionais ou
prepostos.

9.1.21.  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento  das  obrigações  assumidas,  sem  qualquer  ônus  adicionais  à
Contratante.

9.1.22. Comunicar no prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas, por escrito
quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam, mesmo que temporariamente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas à execução do contrato,
total ou parcialmente.
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9.1.23. Executar os serviços objeto do contrato, através de pessoas idôneas,
com capacitação profissional, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou faltas que seus empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho
de  suas  funções  causem  ao  Contratante,  podendo  o  mesmo  solicitar  a
substituição  daqueles  cuja  conduta  seja  julgada  inconveniente  ou  cuja
capacitação  técnica  seja  insuficiente  (exclusivamente  para  prestação  dos
serviços junto à Contratante).

9.1.24. Assumir  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em
decorrência  da  espécie,  forem  vítimas  seus  empregados  no  desempenho  dos
serviços ou em conexão com eles.

9.1.25. Cumprir  e  fazer  cumprir,  seus  prepostos  ou  conveniados,  leis,
regulamentos  e  posturas,  bem  como  quaisquer  determinações  emanadas  das
autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-
lhe  única  e  exclusiva  responsabilidade  pelas  consequências  de  qualquer
transgressão de seus prepostos ou convenientes.

9.1.26. Designar e manter Supervisor responsável (preposto – art. 68, da Lei
8.666/93), que resida na cidade de Porto Velho, a partir da data da assinatura
do contrato, que se reportará diretamente ao Gestor (contratante) e Gestor
Operacional  do  Contrato  (SGP),  para  acompanhar  e  se  responsabilizar  pela
execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da
atuação  dos  trabalhadores,  com  poderes  de  representante  ou  preposto  para
tratar com o Contratante.

9.1.27. Atender  com  presteza  as  reclamações  sobre  a  qualidade  dos
abastecimentos  realizados,  inclusive  eventuais  falhas  no  sistema  de
gerenciamento,  providenciando  a  sua  imediata  correção,  sem  ônus  para  a
Administração.

9.1.28. Responsabilizar-se única e exclusivamente pela manutenção, conservação
de qualquer gênero ou espécie necessária a manter sempre os equipamentos e
softwares relativos ao objeto contratado em condições de uso, não podendo a
qualquer título cobrar ou faturar em contra ou cobrança da Contratante.

9.1.29. Apresentar mensalmente, sempre, junto à Nota Fiscal da contratada,
para ser verificado e rubricado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, a Nota
Fiscal acompanhada do relatório de todos os abastecimentos realizados pelos
estabelecimentos credenciados.

9.1.30. Colocar à disposição da Contratante, quando da ocorrência de parada
por  manutenção  ou  conserto  técnico,  outro  objeto  (software,  equipamentos,
etc.) igual ou semelhante ao Contratado, observando-se os pedidos previstos de
manutenção.

9.1.31. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os
serviços.

9.1.32. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás,
com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual
- EPI’s, conforme o caso, especialmente para apresentarem-se nas instalações
da Contratante.

9.1.33. Manter todos os equipamentos, softwares e ferramentas necessários à
execução dos serviços, em perfeitas condições de uso.

9.1.34. Executar todos os serviços com esmero e correção, refazendo tudo que
for impugnado pela fiscalização por não corresponder ao contratado.

9.1.35.Manter o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados durante toda
execução contratual.

9.1.36. Assumir, como exclusivamente seus, os riscos e despesas decorrentes da
boa e perfeita execução das obrigações contratadas.

9.1.37. Permitir  ao  servidor  credenciado  e  empregado  disponibilizado  pela
Contratante, fiscalizar os serviços objeto deste contrato, que estiverem sendo
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executados  sob  sua  responsabilidade,  prestando  todos  os  esclarecimentos
solicitados e atendendo as reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar,
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo
com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a
segurança dos usuários ou de terceiros.

9.1.38. Aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal, referentes
aos serviços por parte de representante designado da Contratante quer sejam
internos ou externos dos órgãos competentes.

9.1.39. Prestar assistência técnica de forma a permitir o acesso on-line ao
sistema de gerenciamento de abastecimento pelo contratante.

9.1.40. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus referente aos direitos de
propriedade  industrial,  marcas  e  patentes,  segredos  comerciais  e  outros
direitos de terceiros, bem como por sua violação, suas consequências e efeitos
jurídicos, devendo por eles responder, e defender o contratante em juízo, ou
fora dele, contra reclamações relacionadas com o assunto.

9.1.41. No caso de identificação da adulteração de combustíveis ou infrações
legais  ou  normativas  cometidas  pelos  estabelecimentos  de  abastecimento,  a
Contratada será responsável pela denúncia às autoridades competentes, conforme
o caso, respondendo nas sanções aplicáveis perante a contratante.

9.1.42. Manter, sob a sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão e
direção da execução completa e eficiente do contrato, inclusive de todos os
elementos  necessários  à  manutenção  e  o  correto  funcionamento  dos  sistemas
empregados.

9.1.43. Responsabilizar-se integralmente por todo o investimento necessário à
implantação  do  sistema,  tais  como:  instalação,  gravação  e  transmissão  de
dados, migração, backup, segurança, emissão de cartões (inclusive 2º via),
credenciamento  da  rede  de  empresas  fornecedoras,  manutenção  do  sistema,
leitores  de  cartões,  treinamento  do  pessoal  e  fornecimento  de  manuais  de
operação.

9.1.44. Fornecer  gratuitamente  os  cartões  magnéticos  para  cada  veículo,
conforme  solicitação  encaminhada  via  planilha  com  todas  as  informações
necessárias  para  o  cadastro,  a  ser  realizada  exclusivamente  pela
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP na qualidade de
gestora operacional do contrato, inclusive, para os casos de perda, extravio
ou incorporação de novos veículos automotores à frota dos Contratantes;

9.1.45. Os  cartões  eletrônicos  deverão  ser  substituídos  pelo  contratado,
individualmente,  sem  ônus  adicional  ao  contratante,  em  qualquer  hipótese
devendo ser substituídos gratuitamente após solicitação em um prazo de até 20
(vinte) dias.

9.1.46. Aceitar  inspeção  de  vistoria,  laudo  técnico  a  ser  realizado  pelo
fiscal da contratante disponibilizado, relativos à execução dos serviços.

9.1.47. Guardar sigilo sobre as informações da Contratante constantes do seu
banco de dados devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao Contratante, após
a extinção do contrato, por no mínimo, 01(um) ano. Desta forma, à Contratada
serão vedados, sob pena de rescisão e aplicação de penalidade cabível, a
divulgação e o fornecimento de dados e informações referentes aos serviços
objeto do contrato.

9.1.48. Garantir que não seja executado qualquer abastecimento de veículos,
que  não  estejam  cadastrados  na  frota  do  Contratante  ou  que  não  estejam
autorizados  pelo  Gestor  do  contrato,  devendo  tal  situação  ser  detectada
automaticamente pelo sistema de gestão.

9.1.49.  Realizar  conferência  antes  de  abastecer  e  verificar  se  o  cartão
disponibilizado  corresponde  ao  veículo  a  ser  abastecido  e  não  fazer  o
abastecimento sem autorização eletrônica.

9.1.50. Garantir que os veículos, maquinários, ou embarcações, cadastrados só
sejam abastecidos com os combustíveis para os quais estiverem autorizados e
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mediante apresentação de seu respectivo cartão e desde que a senha e matrícula
do motorista estejam cadastradas e autorizadas.

9.1.51. Adotar sistema de segurança que vincule o cartão ao veículo, ou outro
sistema de gestão, de forma que impeça o abastecimento de outros veículos que
não sejam autorizados pelo CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todos os
abastecimentos, veículos e condutores.

9.1.52. Oferecer  suporte  técnico  (presencial  e/ou  por  telefone)  e  acesso
remoto,  sem  custo,  durante  a  vigência  contratual,  a  ser  realizado  por
profissional devidamente autorizado pela Contratada, objetivando subsidiar o
uso do sistema e a aferição quanto aos indicadores de desempenho na gestão do
abastecimento.

9.1.53. Proporcionar ao Gestor do Contrato pleno acesso às informações do
sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes
aos serviços prestados, discriminados, com os respectivos custos, conforme
parâmetros  definidos,  não  podendo  haver  limitações  para  qualquer  período
solicitado.

9.1.54. Disponibilizar  permanentemente  ao  Gestor  do  Contrato,  por  meio  de
mídia  eletrônica,  todos  os  dados  operacionais  e  financeiros  dos
abastecimentos, obtidos durante a vigência do contrato, mantendo-a disponível,
inclusive, após o seu término.

9.1.55. Disponibilizar,  sem  ônus  ao  contratante,  as  atualizações  das
funcionalidades do software e de todas as alterações do sistema.

9.1.56. Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema,
bem como responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos, em caso de 
desligamento, férias ou troca de departamentos conforme informado pelo 
contratante.

9.1.57. Fornece  tantas  senhas  quantas  forem  solicitadas,  além  da  previsão
inicial, pela contratante, sem qualquer ônus adicional.

9.1.58. Manter  a  listagem  eletrônica  atualizada  via  internet,  da  rede  de
credenciados integrados ao sistema eletrônico de gerenciamento, informando as
eventuais inclusões e exclusões.

9.1.59. Responsabilizar-se pelo fiel e pontual pagamento à rede credenciada
pelos serviços prestados.

9.1.60. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na fase da licitação.

9.1.61. Garantir  que  toda  a  rede  credenciada  colocada  à  disposição  do
Município  de  Porto  Velho  seja  formada  por  empresas  idôneas,  respondendo
subsidiariamente  pela  inobservância  das  normas  vigentes  por  quaisquer  das
unidades da rede credenciada em relação ao contrato avençado.

9.1.62. Fornecer ao Gestor do Contrato todo o material e documentação técnica
necessária para a perfeita administração e acompanhamento do Contrato;

9.1.63. Entregar  a  Contratante,  ao  término  do  contrato,  todos  os  dados
relativos  à  gestão  da  frota  devidamente  compilados,  organizados,  em  meio
eletrônico/mídia magnética, relativos ao período contratual.

9.1.64. Submeter os equipamentos e softwares fornecidos à aprovação de equipe
técnica designada pelo Gestor do Contrato, quando for solicitado.

9.1.65. Relatar ao CONTRATANTE qualquer irregularidade observada em virtude da
prestação dos serviços e prestar os esclarecimentos que forem solicitados,
atendendo, prontamente, às reclamações e solicitações;

9.1.66. Fiscalizar periodicamente a atuação de cada estabelecimento da rede
credenciada,  visando  aferir  a  capacidade  técnica  de  prestação  de  serviços
executados nos veículos da Contratante.
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9.1.67. São da exclusiva responsabilidade da Contratada todas as despesas com:

a)  Disponibilidade  de  todos  os  equipamentos  necessários  à  execução  dos
serviços;

b) Operação e controle dos sistemas web utilizados, o que inclui todos os
recursos técnicos, materiais e humanos;

c)  Manutenção  permanente  de  modo  a  não  incorrer  na  descontinuidade  dos
serviços durante a execução contratual;

d) Todas as despesas com custos diretos e indiretos requeridos para a execução
dos serviços objeto do Contrato;

f) Fornecimento dos cartões de controle; e

g)  Credenciamento  e  suporte  aos  estabelecimentos  da  rede  credenciada  para
atendimento da frota.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Administração obriga-se a:

10.1.2. Exercer  a  fiscalização  dos  serviços  por  servidores  especialmente
designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

10.1.3. Indicar,  formalmente,  o  fiscal  e  de  comissão  de  recebimento  para
acompanhamento da execução contratual.

10.1.4. Providenciar  o  pagamento  das  faturas  aprovadas  de  prestação  dos
serviços, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos neste
termo de referência, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do
contrato,  salvo  justificativa  fundamentada  e  aprovada  pelo  Ordenador  de
Despesas;

10.1.5. Efetuar o pagamento/cobrança de multas aplicadas, nos termos deste
Termo de Referência, no mês seguinte ao de sua ocorrência e na mesma data de
vencimento da fatura mensal, salvo no caso de atraso justificado.

10.1.6. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências
do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com
o contrato;

10.1.8. Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que
possa desempenhar normalmente os serviços contratados;

10.1.9. Fornecer  ao  contratado,  após  a  lavratura  do  contrato,  o  cadastro
completo dos veículos contendo todos os dados necessários à execução do objeto
deste certame, bem como toda e qualquer alteração referente à frota durante a
vigência do contrato.

10.1.10. Conferir,  receber  e  atestar,  por  intermédio  dos  funcionários
previamente indicados, documentos apresentados pela Contratada para a execução
dos serviços.

10.1.11. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do
Contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo.

10.1.12 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

10.1.13  Auxiliar,  sempre  que  possível,  na  ampliação  da  rede  credenciada,
através do Gestor Operacional do contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Aos adjudicatários que descumprirem total ou parcialmente os contratos
celebrados com a Administração Pública Municipal, serão aplicadas as sanções
previstas nos Arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais cominações
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legais, com observância ao devido processo administrativo, respeitando-se o
contraditório e a ampla defesa.

11.2 Em  caso  de  inexecução  parcial  ou  total  das  condições  fixadas  na
licitação, execução imperfeita, inadimplemento contratual, não veracidade das
informações ou mora de execução, erros ou atraso na prestação dos serviços e
quaisquer  outras  irregularidades,  a  Administração  poderá,  a  seu  critério,
isolada  ou  cumulativamente,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  à  empresa
adjudicatária as seguintes penalidades:

11.2.1 Advertência escrita – a comunicação formal ao fornecedor, advertindo-
lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou
falha na execução do serviço, determinando que seja sanada a impropriedade e,
notificando  que,  em  caso  de  reincidência,  sanção  mais  elevada  poderá  ser
aplicada.

11.2.2. Multa – que deverá observar os seguintes limites máximos:

a) Até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, de
acordo com os percentuais previstos na Tabela 1 e as infrações da Tabela 2;

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de não apresentação da garantia no prazo de 10 (dez) dias úteis após a
assinatura do contrato;

c) De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso até o limite de 10% sobre o
valor adjudicado, no caso da adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento
contratual injustificadamente, por ocorrência;

d) De 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de
atraso  superior  a  30  (trinta)  dias,  ou  entrega  de  objeto  com  vícios  ou
defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-
lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

e) De 30% (trinta por cento) sobre o valor integral do contrato, em caso de
inexecução total da obrigação assumida.

11.2.3. O  valor  da  multa  aplicada  será  descontado  do  valor  da  garantia
prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou
ainda, cobrado judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 86, da Lei
nº 8.666/93.

11.2.4.  As  multas  previstas  nesta  seção  não  eximem  a  adjudicatária  ou
contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato
punível venha causar à Administração.

11.3. Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração Pública Municipal, impedindo o fornecedor de
licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública  Municipal  pelos  seguintes
prazos:

11.3.1 De 6 (seis) meses, nos casos de:

a) Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
ou

b) Prestação de serviço de baixa qualidade.

11.3.2. De 12 (doze) meses, no caso do descumprimento de especificação técnica
relativa ao objeto previsto no contrato.

11.3.3. De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a)Retardamento imotivado na execução do (s) objeto (s);

b)Paralisação da execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;

c)Entrega  de  mercadoria  falsificada,  furtada,  deteriorada,  danificada  ou
inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
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d)Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da
Administração Pública Estadual; ou

e)Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo;

11.3.4. De até 5 (cinco) anos, no caso de licitação na modalidade Pregão, nas
situações previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 ou de 2 (dois) anos, nas
demais modalidades de licitações.

11.3.4.1. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria
autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o
contratado  ressarcir  a  Administração  Pública  Estadual  pelos  prejuízos
resultantes de ação ou omissão do mesmo.

11.3.4.2. Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com
Administração Pública Municipal, por tempo indeterminado, o fornecedor que
demonstrar  não  possuir  idoneidade  para  tanto,  em  virtude  de  ato  ilícito
praticado, conforme dispõe o artigo 2º, inciso IV da Lei Complementar nº335 de
26 de junho de 2017 - PMPV.

11.3.4.3. No caso de declaração de inidoneidade, o ressarcimento integral dos
prejuízos resultantes da inadimplência contratual ou do ato ilícito praticado
importará a reabilitação do fornecedor, desde que requerida pelo interessado à
autoridade que aplicou as penalidades e após o decurso de prazo mínimo de 2
(dois) anos, conforme disposto no 3º do Art. 87 da Lei Federal nº8.666/93.

11.4. As  sanções  de  advertência,  suspensão  e  inidoneidade  poderão  ser
aplicadas juntamente com a multa, conforme dispõe o § 2º do art. 87 da Lei nº
8.666/93, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

11.5. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por
provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no
edital ou no instrumento contratual.

11.6. Não será efetuado qualquer pagamento incontroverso à contratada enquanto
houver  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de
penalidade ou inadimplência contratual.

11.6. Não será efetuado qualquer pagamento incontroverso à contratada enquanto
houver  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de
penalidade ou inadimplência contratual.

11.7. O  descumprimento  das  obrigações  trabalhistas,  penalidades  ou  a  não
manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção
de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer inexecução contratual ou
não o tiver prestado os serviços a contento.

11.7.1. A  Contratante  poderá  conceder  um  prazo  para  que  a  Contratada
regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob
pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da
empresa de corrigir a situação.

11.8. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e
quando  se  tratar  de  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente
até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se
verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão
ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

11.8.1. São  exemplos de infração administrativa penalizável, nos termos da
legislação a (o):

a) Inexecução total ou parcial do contrato;
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b) Apresentação de documentação falsa;

c) Comportamento inidôneo;

d) Fraude fiscal;

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no
Contrato.

11.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração
cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

11.10. Também  ficam  sujeitas às  penalidades  de  suspensão  de  licitar  e
impedimento  de  contratar  com  o  órgão  licitante  e  de  declaração  de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que,
em razão do contrato decorrente da licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;

c) Demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.11. A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem  como  o  dano  causado  à  Administração,  observado  os  princípios  da
proporcionalidade e razoabilidade, penalidades específicas e proporcionais a
gravidade dos eventuais descumprimentos contratuais, de acordo com o Acórdão
1453/2009 Plenário – TCU.

11.11.1. Para  efeito  de  aplicação  de  multas,  às  infrações  são  atribuídos
graus, de acordo com a Tabela a seguir:

ITEM  DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU CORRESPONDÊNCIA

1.
Permitir situação que crie a possibilidade
ou cause  dano físico,  lesão corporal  ou
consequências letais; por ocorrência.

06
4,0% por dia 

sobre o valor mensal
do Contrato

2.
Usar indevidamente informações sigilosas a
que teve acesso; por ocorrência.

06
4,0% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

3.

Suspender ou interromper, salvo por motivo
de  força  maior  ou  caso  fortuito,  os
serviços contratuais por dia e por unidade
de atendimento;

05
3,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

4.
Destruir ou danificar documentos por culpa
ou dolo de seus agentes; por ocorrência.

05
3,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

5.
Recusar-se a executar serviço determinado
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
por ocorrência;

04
1,6% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

6.

Executar  serviço  incompleto,  paliativo
substitutivo como por caráter permanente,
ou  deixar  de  providenciar  recomposição
complementar; por ocorrência.

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

7.
Fornecer informação pérfida de serviço ou
substituição  de  Cartão/
equipamento/software; por ocorrência.

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato
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8.

Manter credenciamento ou descredenciamento
de  estabelecimento  para  atender  ao
contratante  sem  a  anuência  prévia  do
Gestor  Operacional  do  Contrato,  por
ocorrência(s);

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

9.

Tratar de maneira diferenciada os 
estabelecimentos credenciados por si, dos 
motivados por conta própria ou 
encaminhados pelo Gestor do Contrato, por 
ocorrência(s) e por estabelecimento;

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

Para os itens a seguir, deixar de:

10.
Efetuar o pagamento da rede credenciada no
prazo estipulado; por dia e por ocorrência.

06
4,0% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

11

Efetuar o pagamento de seguros, encargos
fiscais  e  sociais,  assim  como  quaisquer
despesas  diretas  e/ou  indiretas
relacionadas à execução deste contrato; por
dia e por ocorrência;

05
3,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

12.
Efetuar  a  restauração  do  sistema  e
reposição de equipamentos danificados, por
motivo e por dia;

04
1,6% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

13.

Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  Edital  e
seus anexos, mesmo que não previstos nesta
tabela  de  multas,  após  reincidência
formalmente  notificada  pela  FISCALIZAÇÃO;
por ocorrência.

03
0,8% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

14.
Cumprir  determinação  formal  ou  instrução
complementar  da  FISCALIZAÇÃO,  por
ocorrência;

03
0,8% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

15.

Iniciar  execução  de  serviço  nos  prazos
estabelecidos,  observados  os  limites
mínimos  estabelecidos  por  este  Contrato;
por serviço, por ocorrência.

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

16.

Disponibilizar  os  equipamentos,  sistema,
estabelecimentos  credenciados,  em  número
mínimo,  treinamento,  suporte  e  demais
necessários à realização dos serviços do
escopo do contrato; por ocorrência.

02
04% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

17.
Ressarcir  o  órgão  por  eventuais  danos
causados  por  sua  culpa,  em  veículos,
equipamentos, dados, etc.

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

18.
Fornecer as senhas e relatórios exigidos
para o objeto, por tipo e por ocorrência;

02
0,4% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

19.
Fiscalizar  e  controlar,  diariamente,  a
atuação  da  rede  credenciada,  por
estabelecimento e por dia;

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

20.
Credenciar  estabelecimento  por  proposta
própria  ou  encaminhada  pelo  Gestor  do
Contrato, por ocorrência e por dia;

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

21. Manter  a  documentação  de  habilitação 01 0,2% por dia
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atualizada; por item, por ocorrência.
sobre o valor mensal

do Contrato

22.

Substituir funcionário que se conduza de
modo  inconveniente  ou  não  atenda  às
necessidades do Órgão, por funcionário e
por dia;

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

23.
Deixar  de  fornecer  suporte  técnico  à
Contratante  e  à  rede  credenciada,  por
ocorrência e por dia.

01
0,2% por dia

sobre o valor mensal
do Contrato

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. A  inexecução  total  ou  parcial  pela  CONTRATADA,  das  obrigações
estabelecidas no presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao
CONTRATANTE o direito de promover contratações para a conclusão dos serviços,
sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

12.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a
rescisão deste contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em
relação aos prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem justa
causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c)  A  subcontratação,  cessão  ou  transferência,  totais  ou  parciais,  da
Contratada sem prévia manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da Contratada ou a instauração de insolvência
civil

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f)  Razões  de  interesse  público,  justificadas  e  determinadas  pela  máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a Contratante;

g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste
contrato, regularmente comprovada nos autos.

12.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou
em parte, mediante lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a
Contratante.

12.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não
afasta  a  incidência  dos  artigos  78,  79  e  80  da  Lei  8.666/93,  que  serão
aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -   DAS PRERROGATIVAS  

13.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

13.1.1.Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste  contrato,
desde que objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da
CONTRATADA;

13.1.2.Rescindir unilateralmente o contrato, por inexecução parcial, total ou
na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

13.1.3.Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde
que conveniente ao interesses da Administração;
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13.1.4. A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA   – DAS VEDAÇÕES  

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁU  SULA DÉCIMA SEXTA– DA VINCULAÇÃO  

16.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Parecer
nº:____/SPA/PGM/2020, fls.___; ao Termo de Referência, de fls.__, e a proposta
da CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

17.     CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA   –   DA GARANTIA CONTRATUAL  

17.1. A Contratada deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato até o final do período de prestação do serviço, podendo optar por uma
das modalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.2. A garantia prestada será liberada após o cumprimento integral de todas
as  obrigações  contratuais  e,  quando  em  dinheiro,  será  atualizada
monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei federal 8.666/93.

17.3. A garantia prestada pela Contratada responderá por qualquer das suas
obrigações decorrentes do Contrato, inclusive as multas que a ela venham a ser
aplicadas.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1. As atividades gerenciamento de abastecimento de combustível não poderão
ser realizadas através de subcontratação, vedada como regra geral para todo o
contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

19.1. O presente contrato  NÃO poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA– DOS CASOS OMISSOS

20.1. O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob a égide
da Lei nº 8.666/93 e alterações. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não
contemplado no presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios
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jurídicos, aplicáveis à situação fática existente, preservando-se os direitos
da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA HABILITAÇÃO

21.1. A  CONTRATADA obriga-se  a  manter  as  condições  que  a  habilitaram  no
certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA  – DO FORO

22.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para  dirimir
dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO

23.1.  Após  a  assinatura  deste  contrato,  o  CONTRATANTE providenciará  a
publicação do mesmo ou de resumo no Diário Oficial dos Municípios do Estado de
Rondônia – AROM.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que
depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes, dele sendo extraídas
as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma,
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2020.

________________________________________
(AUTORIDADE COMPETENTE)

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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