
ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

PREÂMBULO

O Município de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, torna público que por intermédio de seu pregoeiro 
oficial, realizará licitação na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO" N° 000055/2021, sob o critério de "MENOR PREÇO 
GLOBAL" CONSIDERANDO A MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/DESCONTO (NA FORMA DE PORCETAGEM), por 
meio do site: www.bllcompras.org.br e www.presidentekennedy.es.gov.br para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, 
POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIVO E INTEGRADO, COM CARTÃO MAGNÉTICO VINCULADO A REDES 
CREDENCIADAS DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, conforme Processo n° 009095/2021, devidamente aprovado pela 
autoridade competente. O Pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 
016/2021, de 03 de fevereiro de 2021 e alterações, regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 
123/2006, Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, e pelo Decreto Municipal nº 094/2020, bem como pelas demais normas 
pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital.

1 - DAS INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 - Da retirada do edital - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no site 
www.presidentekennedy.es.gov.br ou www.bllcompras.com, ficando obrigadas a acompanharem as publicações 
referentes à licitação no Diário Oficial dos Municípios do Espirito Santo - www.dio.es.gov.br, tendo em vista a 
possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.

1.2 - Modo de Disputa: ABERTO E FECHADO

1.3 - Do Preço Máximo: O Preço Total Máximo que o Município de Presidente Kennedy-ES se dispõe a pagar é de R$ 
4.492.573,14 (Quatro milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e catorze centavos), 
conforme discriminado no ANEXO II deste Edital.

1.3.1 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade, o percentual máximo relativo a Taxa de Administração/Desconto de - 
0,28% (zero vírgula vinte e oito por cento negativo) sobre o montante total estimado. 

1.4 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - 
criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

1.5 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "pregões" constante da página eletrônica 
da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL).

1.6 - INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES: às 16h00 do dia 13/12/2021

1.7 - LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES: às 08h00 do dia 27/12/2021

1.8 - DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09h00 do dia 27/12/2021

1.9 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico: https://bllcompras.com.

2 - DO OBJETO
2.1 - O objeto deste Pregão é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
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GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIVO E 
INTEGRADO, COM CARTÃO MAGNÉTICO VINCULADO A REDES CREDENCIADAS DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, em 
conformidade com quantidades e especificações contidas no Anexo II do presente Edital.

2.2 - O início da execução do objeto licitado neste Pregão será de até 05 dias a contar do recebimento da Ordem de 
Serviço emitida pelo Departamento de Compras.

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos seguintes orçamentos: Secretaria Municipal 
de Saúde:
Projeto/Atividade: 2.145 - Manutenção dos Veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Elemento de Despesa: 
33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 124000000000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde.
Projeto/Atividade: 2.145 - Manutenção dos Veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Elemento de Despesa: 
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 124000000000 - Royalties do Petróleo 
vinculados à Saúde.
Secretaria Municipal de Educação:
Projeto/Atividade: 2.006 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. Elemento de Despesa: 33903000000 - 
Material de Consumo. Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo vinculados à Educação.
Secretaria Municipal de Assistência Social:
Projeto/Atividade: 2.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social. Elemento de Despesa: 
33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties 
do Petróleo.
Secretaria Municipal de Transporte e Frota:
Projeto/Atividade: 2.159 - Manutenção da Frota (Peças, Serviços, Ferramentas e Combustível). Elemento de Despesa: 
33903000000 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União referente Royalties 
do Petróleo.

4 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
I - conduzir a sessão pública;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder 
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;
V - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade 
jurídica;
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à Autoridade competente quando mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.
XII - O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da 
entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES 
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5.1 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:
I - Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame;
II - Remeter, até a data e horário estabelecidos para cadastro da proposta, por meio do sistema eletrônico, os 
documentos de habilitação e proposta devidamente assinada pelo representante legal conforme disposto no item 5.1.1 
e, quando necessário, os documentos complementares.
III - Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas 
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros;
IV - Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
V - Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
VI - Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;
VII - Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio;
VIII - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico.
IX - Submeter-se às exigências do Decreto Municipal nº 094/2020, da Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, da 
Lei Federal nº 8.666/93, assim como aos termos de participação e condições de contratação constantes neste 
instrumento convocatório.
X- Anexar as documentações exigidas no edital em campo específico no Sistema BLLCOMPRAS (documentos de 
habilitação, proposta, recursos), vedado inclusão em outros campos;
XI - Todos os documentos a serem inseridos no sistema BLLCOMPRAS deverão observar as configurações técnicas de 
arquivo fixadas pelo sistema mencionado.

5.1.1 - A Proposta Comercial deverá: 
I - Descrever o(s) objeto(s) da contratação, contendo o percentual unitário do item na proposta; 
II - Conter todos os percentuais propostos expressos, com duas casas decimais, incluindo data, a identificação e a 
assinatura do representante legal da empresa; 
III - Ser redigida em língua portuguesa, digitada, preferencialmente em papel timbrado do licitante, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas; 
IV - Conter a razão social, número do CNPJ, e preferencialmente endereço completo, telefone(s) e e-mail; 
V - Informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data limite de 
acolhimento das propostas; 
VI - Atender a todas as especificações constantes do ANEXO II deste edital.

5.1.2 - Caso a proposta comercial não seja assinada pelo administrador da empresa, deverá ser enviada comprovação 
de aptidão do signatário (procuração) para a prática de todos os atos inerentes ao procedimento de licitação em nome 
da empresa licitante. 

5.1.3 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos 
compromissos assumidos.

5.1.4 - A proposta do licitante deverá considerar a tributação/encargos que efetivamente incidirá durante a execução 
do contrato.
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5.1.5 - Os valores ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto.

6 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO
6.1 - Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem a todas as exigências contidas neste edital 
e nos seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

6.2 - Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - deverão ser apresentados via sistema, de modo que permita a 
comissão de licitação proceder com a autenticação dos mesmos, inclusive utilizando assinatura eletrônica quando for o 
caso. Se necessário, os documentos serão passíveis de consulta quanto à veracidade, a critério exclusivo do 
Pregoeiro/Equipe de Apoio.

6.2.1 - Todos os documentos de habilitação e proposta inicial deverão ser inseridos no sistema antes da sessão pública 
de disputa. A não inclusão destes documentos no sistema ensejará na inabilitação/desclassificação do licitante.

6.2.2 - Serão aceitas somente cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

6.3 - O Município de Presidente Kennedy reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que julgar necessário.

6.4 - Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitação 
e que atendam às exigências deste edital.

6.5 - Não é admitida a participação nesta licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão temporária 
de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração; que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem às disposições dos artigos 9º e 
inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93.

6.6 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais 
das situações a seguir:
a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, inciso III da Lei Federal n° 8.666/93 e no art. 7° da Lei Federal 
n° 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal;
c) estejam cumprindo a pena prevista no art. 87, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93, ainda que imposta por ente 
federativo diverso do estado do Espírito Santo;
d) não cumpram o disposto no art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alterações.

6.7 - Para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 (art. 42 a 45) os licitantes deverão 
comprovar, no momento da sua HABILITAÇÃO, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
apresentando a Certidão expedida pela junta comercial, conforme art. 8º da IN 103/2007.

6.8 - As empresas optantes pelo Sistema Simples Nacional, regido pela Lei nº 9.317/96, deverão apresentar o 
comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm>, no momento da HABILITAÇÃO;
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6.9 - Se a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não apresentar a comprovação exigida nos itens 6.7 e 6.8 não 
terão os privilégios estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006.

7 - DO MODO DE DISPUTA
7.1 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto e fechado, no qual os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento 
adotado no edital.

7.2 - A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

7.3. - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances 
e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada.

7.4 - Encerrado o prazo de que trata o item anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de 
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela, possam ofertar um lance 
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.5 - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item anterior, os autores dos melhores 
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em 
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

7.6 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.3 e 7.4, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de 
vantajosidade.

7.7 - Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.3 e 7.4, haverá o reinício da etapa fechada 
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no 
item anterior.

7.8 - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para 
habilitação, o pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no 
item anterior.

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS, DATA DO PREGÃO E DA DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA 
DE LANCES
8.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do início da disputa.
8.2 - Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da 
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados.
8.3 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 
pública será suspensa e reiniciada somente decorridas duas horas após a comunicação do fato aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação.
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9 - DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
9.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

10 - DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, até a data e o horário estabelecidos 
para cadastro da proposta, na forma do item 5.1, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço.

10.1.1 - A etapa de que trata o item anterior será encerrada com o prazo estabelecido para cadastro da proposta.

10.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no 
item 10.1, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
 
10.3 - O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a 
conformidade de sua proposta com as exigências do edital.

10.3.1 - A falsidade da declaração de que trata o item anterior sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto 
094/2020, sem prejuízo da sanção criminal cabível.

10.4 - Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no 
item 10.1, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que 
trata os itens 10.7 e seguintes.

10.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

10.6 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado, após solicitação do pregoeiro no 
sistema eletrônico, no prazo de até 24 horas. 

10.7 - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de 
sua chave de acesso e senha.

10.8 - Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e 
senha.

10.9 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

10.10 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade 
com os requisitos estabelecidos no edital.

10.10.1 - A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhada em tempo real por 
todos os participantes.

10.11 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
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10.11.1 - Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

10.12 - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

10.13 - O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no sistema.

10.14 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e 
as regras estabelecidas neste edital.

10.15 - O licitante somente poderá oferecer lance de maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e 
registrado pelo sistema, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir 
a melhor oferta.

10.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

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

10.18 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens/lote, a licitante fica ciente e anui com os seguintes 
termos:

a) A validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da mesma. 

b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 
10.520/2002.

10.19 - Deverá ser cadastrado no sistema o preço UNITÁRIO ofertado por Item.

10.20 - Deverá ser cadastrado no sistema a MARCA do produto, salvo quando a marca puder identificar o licitante, 
nesta hipótese, o cadastro deve ser feito como marca PRÓPRIA.

10.21 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada.

10.21.1 - Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

10.21.2 - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverão estar cientes de que NÃO serão aceitas propostas comerciais atualizadas 
com preços unitários divergentes dos preços praticados no mercado.  Se necessário, será procedida análise para 
verificação de discrepâncias.

10.21.3 - A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital.

10.21.4 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo II, evitando 
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sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

10.21.5 - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item.

11 - DO JULGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
11.1 - Esta licitação será julgada sob o critério de MENOR PREÇO GLOBAL (Na forma de porcentagem sobre o valor 
global estimado)

11.2 - As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet.

11.3 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de MENOR PREÇO GLOBAL (Na forma de porcentagem 
sobre o valor global estimado), o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

11.4 - Após a etapa de envio de lances, estando configurada a situação de empate ficto, haverá a aplicação dos critérios 
de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da 
aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à 
primeira hipótese.

11.5 - Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item anterior, caso não haja envio de lances após o 
início da fase competitiva.

11.5.1 - Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas.

11.6 - Logo após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

11.6.1 - Declarado empate pelo sistema, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem 
classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de decadência de seu direito de preferência, apresentará nova 
proposta inferior àquela considerada originalmente vencedora do certame;

11.6.2 - Se, por motivo justificado, não for possível informar a ocorrência do empate logo após a fase de lances, o 
pregoeiro deverá informar aos licitantes a data e a hora em que irá declarar a ocorrência do empate e convocar a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para exercer seu direito de preferência nos termos do 
subitem anterior;

11.6.3 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada convocada, 
será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, devendo apresentar os documentos exigidos para 
habilitação, nos termos do presente edital;

11.6.4 - O pregoeiro deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;

11.6.5 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que apresentou a 
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melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte 
ou equiparadas remanescentes, que se encontrem no intervalo de 5%, observada a ordem classificatória, para o 
exercício do direito de preferência;

11.6.6 - Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos termos dos 
subitens anteriores, será declarada vencedora a licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do 
certame.

11.7 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas no edital.

11.8 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.9 - Encerrada a etapa de negociação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade da proposta de preço em relação ao estimado, a sua exequibilidade e adequação do objeto e 
verificará, em seguida, a habilitação do licitante conforme disposições deste edital.

11.9.1 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 
e, assim sucessivamente, seguindo a ordem de classificação.

12 - DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 
12.1 - Constatado o atendimento quanto à compatibilidade do preço, em relação ao estimado para contratação, e 
quanto às exigências do edital, o licitante que ofertou o menor preço será declarado vencedor e terá sua 
documentação analisada.

12.2 - A habilitação dos licitantes será verificada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio nos sítios eletrônicos oficiais de 
órgãos e entidades emissoras de certidões e constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

12.3 - Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, 
o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital.

12.4 - A licitante deverá anexar junto com a Proposta de Preços, todas as documentações abaixo enumeradas, sob 
pena de INABILITAÇÃO:

12.5 - Documento de Habilitação
12.5.1 - Habilitação Jurídica
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou 
Registro Comercial no caso de empresa individual;
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
12.5.1.1 - Os documentos supramencionados devem estar acompanhados de todas as alterações efetuadas ou da 
consolidação respectiva.  
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12.5.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ regular;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de 
setembro de 2014;
c) Prova de regularidade com a Seguridade Social - INSS ou Certidão Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 05 de 
setembro de 2014;
d) Prova de regularidade com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da empresa;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de 
maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11;

12.5.3 - Qualificação Técnica
a) Comprovação de aptidão para a execução do(s) objeto(s) licitado(s), mediante apresentação de declaração, 
preferencialmente em papel timbrado, firmada por pessoas jurídicas públicas e/ou privadas, que sendo clientes da 
licitante, atestem a capacidade da mesma para proceder a execução do(s) objeto(s) licitado(s); (com identificação e 
endereço da pessoa jurídica emitente, nome e cargo do signatário).  

12.5.4 - Qualificação Econômica - financeira
a) Apresentação de Certidão Negativa de Falência ou Certidão de Recuperação Judicial, emitida pelo(s) Cartório(s) 
Distribuidor(es) da sede ou domicílio da empresa licitante, emitida no máximo 90 (noventa) dias, quando outro prazo 
de validade não estiver expresso no documento.

12.5.5- Declaração
a) Declaração Conjunta, em papel timbrado da empresa, conforme ANEXO III deste Edital.

12.5.6 - Proposta Atualizada
a) A licitante DEVERÁ encaminhar, exclusivamente pelo sistema eletrônico, PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA 
(conforme disposto no item 5.1.1 do Edital), adequada ao último lance ofertado após a negociação, até às 12 (doze) 
horas do dia útil subsequente à convocação, e, se necessário, outros documentos complementares.
a.1) A inobservância do item anterior acarretará a desclassificação da licitante em caso de não cumprimento deste 
item.

12.6 - As certidões exigidas no item 12.5.2 deverão conter o mesmo CNPJ apresentado pelo licitante no momento do 
credenciamento.

12.7 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz, quanto as Filiais (INSS e 
PGFN/Receita Federal).

12.8 - Aplicar-se-ão às microempresas e aos microempreendedores individuais que se enquadram nas disposições 
contidas na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte) as prescrições referentes à regularidade fiscal (artigos 42 e 43).

12.9 - O Pregoeiro, durante a análise dos documentos de HABILITAÇÃO, procederá à validação nos sítios dos órgãos 
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oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da Fazenda) expedidoras das 
certidões apresentadas.

12.10 - As empresas ao encaminharem suas documentações e Proposta de Preços, devem fazê-lo de modo que 
permita ao Pregoeiro e Equipe de Apoio proceder com a autenticação de todos os documentos, inclusive utilizando 
assinatura eletrônica quando for o caso.

12.11 - O pregoeiro poderá, se entender necessário, solicitar a apresentação da proposta comercial ou de documento 
de habilitação na forma original ou por cópia autenticada, no prazo de até cinco dias úteis, contados do primeiro dia útil 
posterior a convocação feita no sistema eletrônico. O documento deverá ser protocolado no endereço informado no 
ato da convocação.

13 - DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
13.1 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico (https://bllcompras.com), 
na forma prevista no edital, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

13.2 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação.

13.3 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, deverá ser motivada pelo pregoeiro nos 
autos do processo de licitação e comunicada à autoridade competente.

13.4 - Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

13.5 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 
8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o Secretário Municipal.

13.6 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma 
imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

13.7 - As razões do recurso de que trata o item 13.6 deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis.

13.8 - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses.

13.9 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 
13.6, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor.

13.10 - O recurso deverá ser encaminhado pelo Pregoeiro à autoridade competente contendo um breve relatório dos 
pontos controvertidos indicados no Recurso e nas Contrarrazões, contendo posição do pregoeiro sobre os pontos 
questionados.

13.11 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.
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14 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
14.1 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta 
adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

14.2 - A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidos à autoridade superior 
para deliberação quanto a sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação, caso ocorra recurso.

14.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto e homologará o procedimento licitatório.

15 - DA ASSINATURA DO CONTRATO 
15.1 - Após a homologação, a empresa vencedora será convocada para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis.

15.2 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item acima, por igual período, nos termos do art. 64, §1° da 
Lei Federal n° 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pela Administração.

15.3 - É facultado a Administração, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, não 
apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, 
convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, 
observando o disposto no item 18.

15.4 - Para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 (art.42 à 45) o(s) vencedor(es) 
deverá(ao) comprovar, para fins de assinatura do Contrato, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, apresentando a Certidão expedida pela Junta Comercial, conforme art. 8º da IN 103/2007.

15.4.1 - A licitante que invocar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e não apresentar os 
documentos comprobatórios respectivos ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Presidente 
Kennedy, Estado do Espírito Santo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas fixadas neste edital e das 
demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, quando for o caso.

15.5 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

15.6 - DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
a) A empresa vencedora para comprimento da alínea abaixo terá o prazo de 15 (quinze) dias após a homologação do 
certame para apresentar a Rede credenciada de Postos de combustíveis, com endereço e telefone, sendo 
condicionante para assinatura do Contrato com a Administração. Considerando que os postos fora do Estado do 
Espírito Santo sejam as margens das Rodovias Federais;

b) A empresa CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, 02 (dois) postos credenciados em cada um dos seguintes 
municípios do Estado do Espírito Santo:

- Cachoeiro de Itapemirim;
- Cariacica;
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- Guarapari;
- Presidente Kennedy;
- Serra;
- Vila Velha;
- Vitória.

c) A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar, no mesmo prazo estabelecido acima, no mínimo, 01 (um) posto de 
combustível credenciado em cada um dos municípios dos Estados abaixo:

Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo

Alegre; Atílio 
Vivacqua; Castelo; 
Guaçuí; Iconha; 
Linhares; Marataízes; 
Mimoso do Sul e São 
Mateus.

Belo Horizonte; Juiz de 
Fora; Manhuaçu e 
Muriaé. 

Campos dos Goytacazes; 
Itaperuna; Niterói e Rio 
Bonito.

Aparecida do Norte; 
Jundiaí; Ribeirão Preto e 
São Paulo.

16 - DA RETIRADA DA ORDEM DE SERVIÇO
16.1 - O Município de Presidente Kennedy convocará a(s) licitante(s) para retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de 
Serviço relativa ao presente pregão.

16.2 - O prazo para a retirada da Ordem de Serviço após a convocação é de 05 (cinco) dias úteis.

16.3 - No caso de a (s) licitante (s) vencedora (s) do certame, dentro do prazo de validade da (s) sua respectiva 
proposta, não atender (em) à exigência do item anterior (16.2), desatender o disposto no Termo de Referência (Anexo 
I); demais condições; não assinar o contrato ou deixar fornecer o produto e a sua instalação, objeto desta licitação, 
aplicar-se-á o previsto no inc. XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.
 
17 - DO PAGAMENTO
17.1 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou 
rasuras, relativo ao(s) serviço(s) efetivamente prestado(s), que deverá ser encaminhada em nome do Município de 
Presidente Kennedy, com fornecimento dos materiais discriminados, a qual, após a atestação do setor competente, 
será encaminhada para processamento do pagamento, e realizada a aceitação dos mesmos, ocorrendo o pagamento 
em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal.

17.1.1 - O documento fiscal hábil (Nota Fiscal ou equivalente) deverá conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato 
Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do credenciamento.

17.1.2 - Os pagamentos somente serão efetuados após a execução dos serviços, conforme as exigências dos ANEXOS I e 
II e apresentação do relatório dos serviços prestados. 

17.1.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à 
contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

17.2 - O Município de Presidente Kennedy poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 
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devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

17.3 - O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedada à 
contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.

17.4 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que 
concerne à PROPOSTA e à HABILITAÇÃO.

17.5 - O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO nos termos definidos pela Instrução Normativa SFI n° 001/2013 
(Versão 03), aprovada pelo Decreto Municipal n° 064/2019 e MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES ABAIXO 
RELACIONADAS, JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal; Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS; Prova 
de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço); Prova de regularidade com a Fazenda 
Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Município sede da licitante; Prova de regularidade 
com a Fazenda do Município de Presidente Kennedy e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de 
certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
b) A cada solicitação de pagamento a Contratada deverá comprovar que mantém todas as condições de habilitação e 
qualificações exigidas, juntando à solicitação de pagamento toda documentação apresentada no momento da licitação.

17.6 - O MUNICÍPIO EFETUARÁ TODOS OS PAGAMENTOS POR SISTEMA DE ORDEM BANCÁRIA, NÃO SENDO 
REALIZADAS EMISSÃO DE CHEQUES, portanto, as empresas deverão informar os dados bancários para recebimento dos 
pagamentos.

18 - PENALIDADES E SANÇÕES
18.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município e será descredenciado do sistema de licitações pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
b) Não entregar a documentação exigida no edital;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Causar o atraso na execução do objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) Falhar na execução do contrato;
g) Fraudar a execução do contrato;
h) Comportar-se de modo inidôneo;
i) Declarar informações falsas; e
j) Cometer fraude fiscal.

18.1.1 - As sanções serão registradas no sistema de licitações.

18.2 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços 
adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º da 
Lei 10.520/02, a saber:
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18.2.1 - Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período 
superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar;

18.2.2 - Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

M = 0,5 x C x D
onde:
M = valor da multa
C = valor da obrigação
D = número de dias em atraso

18.2.3 - Pelo não fornecimento e prestação dos serviços contratados, multa de 2 % (dois por cento) do valor do 
Contrato, e nessa hipótese, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o 
fornecimento e prestação de serviços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;

18.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que 
será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada;

18.2.4.1 - A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência do Secretário da Pasta, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação 
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

18.3 - Juntamente com a aplicação das penalidades e sanções prevista nos itens acima, deverá ser observado pela 
Administração o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL Nº 
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal Nº 58/2016.

19 - DISPOSIÇÕES FINAIS
19. 1 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha 
sido o vencedor, a rescisão do ajuste ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.2 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente independente e que, 
acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer conluio, a Administração adotará os 
meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas sanções. 

19.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com 
vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a criação de exigência não prevista neste edital.

19.3.1- A diligência será realizada exclusivamente por meio eletrônico, no endereço de e-mail do licitante cadastrado 
no Sistema BLLCOMPRAS.

19.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
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pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

19.5 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por licitante, 
poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

19.6 - Em caso de dúvida quanto à autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pelo licitante, 
poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive com concessão de prazo para apresentar a nota fiscal que 
originou o atestado.

19.7 - O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanear erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata 
e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

19.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

19.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação.

19.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio 
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do 
Espirito Santo.

19.11 - Este Edital será regido pelas regras e pelos princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02, pela Lei nº 8.666/93 
com suas alterações, pela Lei Complementar nº 123/06 e pelo Decreto Municipal 094/2020, independente da 
transcrição das normas vigentes e os casos não previstos serão decididos pelo Pregoeiro com base no ordenamento 
jurídico vigente. 

19.12 - A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.

19.13 - A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face de 
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado.

19.14 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
ajuste.

19.15 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único do art. 
59, da Lei nº 8.666/93.

19.16 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório.

19.17 - É parte integrante deste Edital:
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Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Descritivo, Quantitativo e Valores Médios dos Objetos/Serviço;
Anexo III - Modelo de Declaração Conjunta;
Anexo IV - Minuta de Contrato;
Anexo V - Descrição dos Combustíveis e da estimativa de quantitativo e dos valores para o período de 12 (doze) meses;
Anexo VI - Relação dos veículos da frota oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.

Presidente Kennedy-ES, 03 de dezembro de 2021.

Mezaque da Silva José Rodrigues
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE SISTEMA 
INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM CARTÃO MAGNÉTICO VINCULADO A REDES CREDENCIADAS DE POSTOS DE 
COMBUSTÍVEIS, para atender as demandas da frota oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste Termo de Referência - TR.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Atualmente a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy possui em sua frota oficial em média de 150 veículos, 
sendo veículos próprios e locados, tais como: automóveis, utilitários, caminhões, ônibus, micro-ônibus, tratores, pás 
carregadeiras, retroescavadeiras e outros, sendo estes instrumentos de apoio às atividades administrativas e extensas.

2.2. Considerando oportuna e imprescindível, bem como relevante a medida de interesse público, visando proporcionar 
o abastecimento da Frota Municipal Oficial, viabilizando, desta forma, a prestação de serviços públicos nas diversas 
áreas de atuação deste Município (transporte e frota, assistência social, saúde, educação, manutenção de vias públicas, 
esporte, meio ambiente, desenvolvimento da agricultura e pesca, entre outras atividades), no transporte de pessoas, 
servidores, documentos, materiais, fornecimento de água, alunos e dentre outras atividades relacionadas às políticas 
públicas.

2.3. Considerando a análise apresentada no Estudo Técnico Preliminar - ETP, a necessidade da contratação do 
gerenciamento do abastecimento de combustível se relaciona às peculiaridades das atividades desenvolvidas pelas 
secretarias desta municipalidade, ficando inviável a contratação direta de fornecimento específico de combustível 
devido aos motivos abaixo expostos:

2.3.1. A frota municipal opera frequentemente fora da localidade onde está sediada;

2.3.2. Necessidade de abastecimento em qualquer lugar do Estado do Espírito Santo e Estados circunvizinhos, onde são 
realizados os atendimentos as demandas públicas municipais.

2.4. A contratação de sistema informatizado de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de 
postos credenciados mostra-se mais adequada pelo fato de apresentar as seguintes vantagens:

a) aplicação em todos os veículos da frota da CONTRATADA, onde houver o sistema implantado, eliminando nesse caso, 
contratos individualizados com postos de combustíveis locais;

b) extensão do horário de abastecimento, pois se poderá contar com uma rede de postos com abastecimentos 
funcionando todos os dias da semana, ampliando o horário, caso seja necessário;

c) flexibilidade do sistema de abastecimento pretendido, pois facilita o acesso a uma rede de serviços dispersa pelo 
Estado do Espírito Santo e em outros Estados;

d) simplificação dos procedimentos e das rotinas de controle dos abastecimentos do sistema informatizado, 
proporcionando agilidade nos procedimentos, obtenção de informações da frota em tempo hábil, via internet, para 
tomada de decisões corretivas;

e) modernização dos controles, precisão das informações e redução do tempo de compilação e análise de dados.

2.5. A contratação justifica-se em virtude da necessidade de suprir os veículos e equipamentos com combustível, 
objetivando condições adequadas de utilização, garantindo economicidade e eficiência nos processos relacionados à 
frota da instituição.

Page 18 of 18



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO: ESPECIFICAÇÃOES, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS
3.1. Da descrição dos combustíveis e da estimativa de quantitativo e dos valores para o período de 12 (doze) meses: 

VIDE PLANILHA
ANEXO V

3.2. Da especificação do objeto:

3.2.1. As especificações e quantitativos estão descritos no anexo II deste edital.

3.3. Taxa de administração/desconto estimada será definida pela Divisão de Compras no momento da cotação de 
preços.

3.4. A disputa por lances se dará EXCLUSIVAMENTE SOBRE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/DESCONTO.

3.5. No percentual ofertado referente à Taxa de Administração/Desconto deverá estar incluso todos os custos advindos 
de impostos, taxas, fretes, expedição (1ª e 2ª via, em caso de perda, roubo ou extravio) de cartão para cada veículo da 
frota se necessário, bem como quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre o objeto a ser 
contratado, não sendo lícito pleitear nada mais sob esse título.

3.6. Os preços dos combustíveis nas redes credenciadas não poderão ultrapassar os valores à vista praticados pelo 
mercado, conforme subitem 14.8 deste Termo de Referência.

3.7. A relação dos veículos que compõem a frota municipal encontra-se no Anexo VI.

3.8. A relação dos veículos poderá sofrer alterações no decorrer da execução contratual.

4. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.1. Os serviços contratados compreendem:

4.1.1. Gerenciamento de Abastecimento de Combustíveis:

a) Sistema de gerenciamento integrado com processo de consolidação e emissão de relatórios gerenciais de controle 
das despesas de abastecimento via web, para o gestor do contrato indicado pelas secretarias requisitantes;

b) Sistemas operacionais para processamento das informações nos equipamentos periféricos do sistema destinados aos 
veículos e terminais;

c) Equipamentos periféricos, cartão magnético que viabilizem o gerenciamento de informações da frota, sendo um para 
cada veículo;

d) Informatização dos dados de consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação do veículo, identificação 
do portador e respectiva unidade organizacional, datas e horários, tipos de combustíveis, que poderão ser alimentados 
por meio eletrônico, com ou sem a participação humana, em base gerencial de dados disponíveis para os gestores;

e) Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela internet para o Gestor do contrato;

f) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto, 
para tratar com o Gestor do contrato;

g) O sistema deverá possibilitar ao gestor do contrato o bloqueio, desbloqueio e troca de senha.

h) Ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE sobre a CONTRATADA não eximirá a mesma de 
total responsabilidade quanta à execução dos referidos serviços.
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4.1.2. Rede de Postos credenciados:

a) Abastecimento por meio da Rede de postos credenciados pela CONTRATADA, equipados para aceitar transações com 
cartão dos veículos e equipamentos da frota municipal;

b) Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento do abastecimento de combustíveis, para os veículos e 
equipamentos da frota municipal, junto aos postos de abastecimento;

c) O credenciamento de novos postos, conforme a necessidade da CONTRATANTE deverá ser efetivada pela 
CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data da solicitação;

d) Os postos credenciados deverão conter em suas instalações, área suficiente para movimentação e manobras 
necessárias ao abastecimento de veículos das categorias caminhões, ônibus, máquinas pesadas e demais equipamentos 
de grande porte;

e) Eventuais descredenciamentos e novos credenciamentos de postos devem ser comunicados imediatamente à 
CONTRATANTE.

f) As redes de postos de abastecimento de combustíveis deverão estar de acordo com as normas de fiscalização e 
regulamentação da ANP - Agência Nacional de Petróleo.

4.1.3. Localização dos postos de combustíveis:

a) Atender todo o Estado do Espírito Santo, possuindo rede credenciada nas principais rodovias que interligam as 
diversas microrregiões do Estado, bem com nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a uma distância 
máxima entre os postos de abastecimentos não seja superior a 70 km (setenta quilômetros), que não exijam desvios de 
rota somente para abastecimento.

b) A empresa vencedora para comprimento da alínea abaixo terá o prazo de 15 (quinze) dias após a homologação do 
certame para apresentar a Rede credenciada de Postos de combustíveis, com endereço e telefone, sendo 
condicionante para assinatura do Contrato com a Administração. Considerando que os postos fora do Estado do 
Espírito Santo sejam as margens das Rodovias Federais;

c) A empresa CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, 02 (dois) postos credenciados em cada um dos seguintes 
municípios do Estado do Espírito Santo:

 Cachoeiro de Itapemirim;

 Cariacica;

 Guarapari;

 Presidente Kennedy;

 Serra;

 Vila Velha;

 Vitória.

d) A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar, no mesmo prazo estabelecido acima, no mínimo, 01 (um) posto de 
combustível credenciado em cada um dos municípios dos Estados abaixo:

Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo

Page 20 of 20



ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Alegre; Atílio 
Vivacqua; Castelo; 
Guaçuí; Iconha; 
Linhares; Marataízes; 
Mimoso do Sul e São 
Mateus

Belo Horizonte; Juiz 
de Fora; Manhuaçu e 
Muriaé 

Campos dos Goytacazes; 
Itaperuna; Niterói e Rio 
Bonito

Aparecida do Norte; 
Jundiaí; Ribeirão Preto e 
São Paulo

4.1.4. Cartão de Identificação do veículo:

a) Cartão magnético único de identificação por veículo que possibilita, no ato da transação de abastecimento, 
identificar o servidor responsável pela transação e os dados que foram cadastrados no sistema da CONTRATADA;

b) A solicitação do cartão deve ser realizada diretamente pelo sistema da CONTRATADA;

c) A emissão do cartão deve ser por veículo ou equipamento cadastrado no sistema da CONTRATADA, sendo seu uso 
exclusivo do veículo nele identificado, não sendo permitida a utilização deste para qualquer outro veículo, sendo 
responsabilidade da CONTRATANTE o monitoramento sobre os motoristas e usuários do sistema;

d) Caberá ao gestor do contrato, designado pelas secretarias, habilitar, desabilitar e até mesmo cancelar 
definitivamente, via sistema, o cartão individual bem como autorizar crédito adicional ao cartão mediante justificativa 
que deverá ficar armazenada no sistema;

e) O cartão disponível para abastecimento deverá funcionar por meio de senha pessoal e intransferível;

f) O fornecimento de cartões e equipamentos é de inteira responsabilidade da CONTRATADA sem ônus adicionais ao 
CONTRATANTE, inclusive trocas, substituições ou extravio;

g) Além de reposição referida na alínea anterior, os prejuízos causados aos veículos da frota da CONTRATANTE 
decorrentes do uso do combustível com suas características alteradas (fora dos padrões especificados) deverão ser 
custeados pela CONTRATADA;

h) O cartão destinado ao veículo permanecerá como propriedade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser devolvido 
em caso de rescisão do contrato;

i) Para o abastecimento, o sistema deverá imprimir no comprovante de transação as informações abaixo, 
independentemente de solicitação prévia do servidor responsável pela transação e sem custo adicional para a 
CONTRATANTE, indispensáveis à manutenção da segurança e controle do sistema:

i.1) O saldo remanescente do cartão magnético;

i.2) O hodômetro/horímetro do veículo no momento do abastecimento;

i.3.) O nome do estabelecimento comercial onde foi efetivada a transação;

i.4) A data, hora e valor da transação;

i.5) Tipo de combustível utilizado;

i.6) Valor total da operação, a quantidade adquirida em litros;

i.7) Código de identificação do motorista;

i.8) Quando for o caso, desconto no valor do objeto contratado;
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i.9) Identificação do veículo.

j) É de responsabilidade de cada usuário, garantir que as informações digitadas no momento da transação na rede 
credenciada de estabelecimentos sejam verídicas. Caso haja enganos ou distorções a contratada deverá disponibilizar 
relatórios que possibilitem a identificação das anomalias, em tempo hábil de correção.

k) Para utilização do cartão, deverá o servidor responsável pela transação apresentá-lo ao estabelecimento 
credenciado, onde serão efetuados a identificação da placa ou número do veículo ou equipamento, verificada a 
consistência dos valores de hodômetro ou horímetro, conferência da capacidade do tanque do veículo, combustível 
autorizados para aquisição (definidos individualmente a cada veículo), valor pretendido da compra e quantidade de 
combustível.

l) Finalizada a operação, o servidor responsável digitará a senha exclusiva do sistema para autorizá-la, recebendo um 
termo impresso pelo equipamento, denominado comprovante de transação, contendo todas as informações 
constantes na alínea “i” do presente item, realizada no referido estabelecimento. O servidor responsável deverá 
encaminhar o referido termo impresso juntamente com a nota fiscal ao setor ou servidor responsável definido pelas 
secretarias;

m) Em caso de danos involuntários ao cartão destinado ao veículo ou a 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 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, o qual consistirá na obtenção, por telefone por 
meio do estabelecimento credenciado, do número da autorização de compra a ser transcrito para um formulário 
específico da CONTRATADA, que garanta a manutenção das informações necessárias ao controle e gestão da frota de 
veículos, visando não prejudicar a continuidade das atividades operacionais de sua frota;

n) A CONTRATANTE não se responsabilizará pelo ressarcimento da prestação de serviço quando realizada sem 
utilização do cartão de identificação.

4.2. A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do fornecimento de 
combustível, ficando claro que o CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento;

4.3. Outros veículos poderão ser incorporados à relação, caso haja aumento da frota da CONTRATANTE, bem como 
poderá haver supressões, em virtude de alienações ou fatos equivalentes. Nesses casos a empresa CONTRATADA será 
comunicada por meio de correspondência oficial, observando-se o limite disposto no artigo 65, §1º da Lei n° 
8.666/1993;

4.4. Para os abastecimentos, o valor de referência será o preço médio ao consumidor no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES e/ou municípios mais próximos da CONTRATANTE, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo - 
ANP, através da tabela constante no endereço eletrônico <https://preco.anp.gov.br/>;

4.5. Sobre o valor da nota fiscal haverá incidência da Taxa de Administração/Desconto, conforme o resultado da 
licitação.

5. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
5.1. Como Garantia de Execução, a CONTRATADA depositará, até a assinatura do contrato, na Tesouraria da PMPK, 
5,0% (cinco por cento) do valor atualizado da ata, cabendo-lhe optar dentre as modalidades estabelecidas no art. 56, da 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

5.2. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de 
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assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao subitem 5.1.

5.3. No caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, responsabilizando-se a 
CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na 
Lei;

5.4. A garantia somente será liberada após o recebimento definitivo do objeto contratado.

6. DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
6.1. Local de entrega:

6.1.1. Local de entrega dos cartões magnéticos e da listagem dos postos credenciados: na Secretaria Municipal de 
Transporte e Frota do município de Presidente Kennedy, localizada na Rodovia ES 162, Km 20, Parque de Exposição 
Afonso Costalonga, Centro, Presidente Kennedy, ES, CEP 29.350-000, em dias úteis, no horário de 07 h às 16 h, 
mediante agendamento com servidores da SETRANFRO;

6.2. Dos prazos:

6.2.1. O Prazo de vigência da Contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com o art. 57, II da Lei 8.666/93, haja vista se tratar 
de serviço de natureza continuada, imprescindíveis à Administração para o regular desempenho de suas atribuições;

6.2.2. O prazo de início do serviço se dará em no máximo 05 (cinco) dias após a emissão e entrega da ordem de serviço;

6.2.3. Da entrega dos cartões magnéticos se dará no máximo 10 (dez) dias após a emissão e entrega da ordem de 
serviço.

6.3. Qualquer fato que impossibilite o cumprimento dos prazos aqui estabelecidos deverá ser comunicado formalmente 
pela CONTRATADA aos responsáveis das secretarias requisitantes, devendo, quando for o caso, informar os novos 
prazos para cumprimento das obrigações, para posterior deliberação.

7. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
7.1. Os procedimentos de fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa execução do contrato;

7.1.1. O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efeito cumprimento da 
execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela 
CONTRATADA, efetivando a avaliação periódica.

7.2. O fiscal do contrato deverá anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços em registro 
próprio, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme as previsões deste Termo;

7.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

7.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade.

8. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
8.1. A execução do contrato será acompanhada por servidores indicados pelas secretarias requisitantes, a quem caberá 
o acompanhamento, a fiscalização do contrato e a certificação da nota fiscal correspondente aos produtos fornecidos e 
serviços prestados.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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9.1. Executar integralmente os serviços contratados, em conformidade com as especificações técnicas e legislação 
vigente;

9.2. Disponibilizar rede de abastecimento que atenda aos padrões da Agência Nacional de Petróleo;

9.2.1. Caso o combustível seja recusado, deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas 
a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA 
com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.

9.3. Designar um preposto, para representá-la na execução do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e 
telefone de contato e do substituto em suas ausências;

9.4. Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a 
que está obrigada, sem anuência da CONTRATANTE;

9.5. Responsabiliza-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes o fornecimento de combustível realizado, 
ficando claro que o CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento;

9.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação;

9.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

9.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato, não incluindo ou reduzindo dessa responsabilidade, a fiscalização do contrato em seu 
acompanhamento;

9.9. Ministrar treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os servidores e gestores envolvidos na 
utilização do Sistema;

9.10. Não credenciar e/ou descredenciar o posto de abastecimento de combustível que esteja sancionado pelo não 
cumprimento das legislações vigentes sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial as regulamentações 
do IBAMA, CONAMA, Secretaria Estadual e Municipal de Meio Ambiente;

9.11. Comunicar ao CONTRATANTE, quando da transferência e/ou retirada e substituição de postos credenciados;

9.12. Atender, de imediato, às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de postos não qualificados ou 
entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;

9.13. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou 
anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou resultado final dos serviços;

9.14. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo CONTRATANTE, por meio de pessoa devidamente 
credenciada para esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados;

9.15. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato;

9.16. Substituir a empresa credenciada, a pedido do CONTRATANTE, nos casos de problemas reiterados com os 
fornecimentos e prestações de serviços, assim como nos casos de não comprovação da regularidade fiscal por prazo 
superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos;

9.17. Fornecer cartões magnéticos personalizados para cada veículo e condutor, sem ônus adicionais, acompanhado da 
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respectiva senha de utilização, bem como fornecer cartões extras, sem custo adicional, caso ocorra acréscimo da 
quantidade de veículos e ou dos condutores autorizados. A identificação deverá ser feita pela placa e dos condutores 
por meio de senha confidencial e individual;

9.18. Fornecer uma via do comprovante da operação emitida pela máquina do cartão de abastecimento, constando, as 
informações listadas na alínea i, do subitem 4.1.4 deste Termo de Referência;

9.19. Fornecer acesso eletrônico (via internet) para que o CONTRATANTE tenha condições de:

a) acessar o relatório gerencial e operacional da frota;

b) efetuar bloqueio, desbloqueio e cancelamento dos cartões;

c) alterar limites;

d) substituir senha;

e) solicitar cartões;

f) cadastrar e/ou descadastrar condutores.

9.20. Adotar medidas de segurança que evitem fraude nos sistemas de gestão, resguardando que os cartões não sejam 
utilizados por terceiros nem tão pouco clonados e ainda que as senhas registradas no sistema não sejam quebradas, 
mantendo o sigilo e segurança das transações efetuadas;

9.21. O credenciamento de novos postos, conforme a necessidade da CONTRATANTE deverá ser efetivada pela 
CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data da solicitação;

9.22. Deverá manter no posto credenciado identificação visível de que este pertence à rede da contratada;

9.23. Enviar mensalmente à contratante, a contar da vigência do contrato, por meio eletrônico, relatório de consumo 
devendo conter, no mínimo, as seguintes informações, acumuladas a partir da execução dos serviços:

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

b) Histórico das operações realizadas pelo veículo ou equipamento contendo:

 Data;

 Hora;

 Identificação do estabelecimento;

 Identificação do condutor;

 Identificação do veículo (placas);

 Hodômetro/horímetro do veículo no momento do abastecimento;

 Tipo de Combustível;

 Quantidade em litros adquiridos;

 Valor unitário por tipo de combustível;

 Valor total da operação em R$ (reais);
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 Operações realizadas por estabelecimento credenciado;

 Desconto sobre o preço da bomba, quando houver;

 Quilometragem entre os abastecimentos, intervalo de tempo e média de consumo por litro;

 Indicação dos desvios de média de consumo do veículo, tipo de combustível, entre outros;

 As operações realizadas por usuário previamente autorizado pelo CONTRATANTE e tipo e valor do objeto 
prestado.

9.24. Fornecer, quinzenalmente, os preços unitários em R$/litros contratados por tipo de combustível e ordenado do 
menor valor para o maior (ordem decrescente de valor) com respectivo nome do estabelecimento credenciado e por 
região;

9.25. Cumprir leis, regulamentos e posturas, bem como, quaisquer determinações emanadas das autoridades 
competentes, pertinentes à matéria objeto desta Contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas 
consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou credenciados;

9.26. Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados a Administração ou a 
terceiros, dolosa ou culposamente, bem como por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados;

9.27. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto desta Contratação, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente, 
independente da fiscalização exercida pela contratante;

9.28. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta 
Contratação, sem prévia autorização da contratante;

9.29. Prestar esclarecimentos à contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam o objeto 
contratado, independente de solicitação;

9.30. Incumbirá à contratada monitorar a idoneidade econômico-financeira e a regularidade fiscal dos postos 
credenciados, bem como o pagamento de obrigações trabalhistas, sociais e tributárias incidentes e decorrentes da 
execução dos serviços credenciados;

9.31. A contratada disponibilizará consulta de saldo dos cartões nos equipamentos periféricos da rede credenciada e 
sistema informatizado;

9.32. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem em até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme disposto no parágrafo 1 º do Art. 65, da Lei n º 8666/93.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados;

10.2. Efetuar os pagamentos com pontualidade nas condições pactuadas, desde que cumpridas todas as formalidades e 
exigências contratuais e legais, podendo rejeitar no todo ou em parte os serviços executados e materiais fornecidos em 
desacordo com o contratado;

10.3. Notificar por escrito, à CONTRATADA, na ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso de execução dos 
serviços ou fornecimento dos combustíveis, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

10.4. Solicitar ao preposto sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção ou adequação do 
fornecimento e serviços prestados pela CONTRATADA;
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10.5. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários à realização do objeto contratual;

10.6. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas 
contratuais e legais;

10.7. Fornecer à CONTRATADA todos os dados cadastrais dos veículos e condutores;

10.8. Comunicar à CONTRATADA qualquer acréscimo, substituição ou retirada de veículos da frota da Prefeitura 
Municipal de Presidente Kennedy no prozo máximo de 10 (dez) dias;

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

10.10. Designar servidores o qual ficarão responsáveis pela fiscalização do Contrato;

10.11. O fiscal do contrato acompanhara a divulgação pela Agência Nacional de Petróleo - ANP. Mensalmente, sobre os 
preços médios dos combustíveis de acordo com o preço médio praticado no Município de Cachoeiro de Itapemirim 
e/ou municípios mais próximos da CONTRATANTE, para fins de pagamento.

11. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
11.1. Este TR teve como base e será regido pela Lei nº 10.520/2002 que dispõe sobre a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências e a Lei nº 8.666/93 que institui 
normas para licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências; além de outras normas que 
venham assegurar o cumprimento dos princípios inerentes, bem como, Legislação Municipal e Disposição do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. As despesas oriundas da aquisição correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral 
do Município de Presidente Kennedy-ES, do corrente ano nas seguintes unidades orçamentárias:

12.1.1. Secretaria Municipal de Transporte e Frota:

Órgão/Unidade Orçamentaria: 023.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Frota; Projeto/Atividade: 
023001.267820302.159 - Manutenção da Frota (Peças, Serviços, Ferramentas e Combustível); Elemento de Despesa: 
33903000000 - Material de Consumo; Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União Referente Royalties 
do Petróleo; Ficha: 0000438.

12.1.2. Secretaria Municipal de Saúde:

Órgão/Unidade Orçamentaria: 024.004 - Secretaria Municipal de Saúde; Projeto/Atividade: 024004.101220262.145 - 
Manutenção dos Veículos da Secretaria Municipal de Saúde; Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de 
Consumo; Fonte de Recurso: 124000000000 - Royalties do Petróleo Vinculado à Saúde; Ficha: 0000039.

12.1.3. Secretaria Municipal de Educação:

Órgão/Unidade Orçamentaria: 005.001 - Secretaria Municipal de Educação; Projeto/Atividade: 005001.121220012.006 - 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação; Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 114000000000 - Royalties do Petróleo Vinculado à Educação; Ficha: 0000007.

12.1.4. Secretaria Municipal de Assistência Social:

Órgão/Unidade Orçamentaria: 009.001 - Secretaria Municipal de Assistência Social; Projeto/Atividade: 
009001.041220012.011 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social; Elemento de Despesa: 
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33903000000 - Material de Consumo; Fonte de Recurso: 153000000000 - Transferência da União Referente Royalties 
do Petróleo; Ficha: 0000007.

13. DA DOCUMENTAÇÃO
13.1. A LICITANTE deverá possuir:

13.1.1. Todas as documentações exigidas pela lei 8.666/93 (qualificações técnicas, jurídica, financeira, fiscal, etc.);

13.1.2. Habilitação Jurídica:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou 
Registro Comercial no caso de empresa individual;

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

13.1.3. Regularidade Fiscal:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ regular;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal;

c) Prova de regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS;

d) Prova de regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 
01/05/1943, em atendimento a Lei 12.440/11.

13.1.4. Qualificação Econômico-financeira:

a) Apresentação de Certidão Negativa de falência ou Certidão de Recuperação Judicial, emitida pelo(s) Cartório(s) 
Distribuidor(es) da sede ou domicílio da empresa licitante, emitida no máximo 90 (noventa) dias, quando outro prazo 
de validade não tiver expresso no documento. 

13.1.5. Qualificação Técnica:
a) Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido (s) por empresa, 
órgãos ou entidades da Administração Pública, que comprove(m) a aptidão para o fornecimento compatível com as 
características indicadas neste TERMO DE REFERÊNCIA.

b) O (s) atestado (s) deve (m) ser emitido (s) preferencialmente em papel timbrado da empresa contratante, assinado 
por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada.

14. DO PAGAMENTO
14.1. A empresa contratada deverá protocolar solicitação de pagamento no protocolo geral da Sede da Prefeitura, 
situado na Rua: Lúcio Moreira Filho, s/n, Centro - Presidente Kennedy/ES, encaminhando a Nota Fiscal/ Fatura para o 
pagamento, que ocorrerá de acordo com as normas legais vigentes no país, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea 
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“a” da Lei 8.666/93;

14.2. Os pagamentos dos serviços aprovados pelas Secretarias Municipais ocorrerão até o 30º (trigésimo) dia do mês 
subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo 
Fiscal do Contrato, acompanhados dos documentos a seguir:

14.2.1. Documentação da Fatura:

a) Nota Fiscal dos serviços;

b)Certidão negativa ou prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Pública Municipal de Presidente Kennedy/ES, 
devidamente válida;

c) Certidão negativa ou prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa, 
devidamente válida;

d) Certidões de Regularidade Fiscal com o INSS e FGTS, expedidas pelos órgãos competentes no âmbito das jurisdições 
e suas sedes, devidamente válida;

e) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente válida;

f) Certidão de Regularidade referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, através de Certidão expedida 
pela Receita Federal, devidamente válida;

g) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada e empresa, devidamente válida.

14.3. Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais/Faturas, as mesmas serão devolvidas à CONTRATADA para 
correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da data do pagamento, 
por igual número de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a CONTRATANTE;

14.4. O Município poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela 
CONTRATADA;

14.5. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos:

a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, prejudicar o CONTRATANTE;

b) Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com o Município, por conta do estabelecido em Contrato;

c) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Faturas.

14.6. Com vistas a agilizar o procedimento, é necessário que a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) tragam consignadas o nº do 
processo que originou a contratação, o nº do contrato, n° de empenho e dados bancários, com indicação do banco, 
agência e conta;

14.7. É expressamente vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços;

14.8. Referência de preços:

a) o valor de referência dos combustíveis será o preço médio ao consumidor no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES e/ou municípios mais próximos da CONTRATANTE, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP, 
através da tabela constante no endereço eletrônico <https://preco.anp.gov.br/>;
14.9. Sobre o valor da nota fiscal haverá incidência da Taxa de Administração/Desconto, conforme o resultado da 
licitação.
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15. PENALIDADES E SANÇÕES
15.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município e será descredenciado do sistema de licitações pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) Não entregar a documentação exigida no edital;

c) Apresentar documentação falsa;

d) Causar o atraso na execução do objeto;

e) Não mantiver a proposta;

f) Falhar na execução do contrato;

g) Fraudar a execução do contrato;

h) Comportar-se de modo inidôneo;

i) Declarar informações falsas; e

j) Cometer fraude fiscal.

15.1.1. As sanções serão registradas no sistema de licitações.

15.2. A empresa contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços 
adjudicados, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da L ei 8.666/93 e suas alterações e do art. 7º 
da L ei 10.520/02, a saber:

15.2.1. Suspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por período 
superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar;

15.2.2. Multa pelo atraso em prazo estipulado após a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:

M = 0,5 x C x D

onde: M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

15.2.3. Pelo não fornecimento e prestação dos serviços contratados, multa de 2 % (dois por cento) do valor do 
Contrato, e nessa hipótese, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o 
fornecimento e prestação de serviços, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que 
será concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada;

15.2.4.1. A sanção de “declaração de inidoneidade” é de competência do Secretário da Pasta, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação 
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
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15.3. Juntamente com a aplicação das penalidades e sanções previstas nos itens acima, deverá ser observado pela 
Administração o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL Nº 
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal Nº 58/2016.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Os casos omissos deste edital serão solucionados pela CONTRATANTE;

16.2. O Município de Presidente Kennedy-ES reserva-se ao direito de revogar ou anular a Licitação, por vícios contidos 
no Edital;

16.3. A vencedora responsabilizará por eventuais danos que vierem causar ao Município de Presidente Kennedy ou a 
terceiros, seja por ato próprio, seja por ato de seus empregados e/ou prepostos, decorrentes da execução do objeto da 
licitação;

16.4. As redes de postos de abastecimento de combustíveis deverão está de acordo com as normas de fiscalização e 
regulamentação da ANP - Agência Nacional de Petróleo.

16.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos 
deverá ser feito diretamente no Setor de Licitação desta Prefeitura;

16.6. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o Foro competente é o da Comarca de Presidente Kennedy, 
com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja;

16.7. A presente licitação será regida pela Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações.

16.8. Integram o presente Termo de Referência os seguintes anexos:

Anexo VI - Relação dos veículos da frota oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.

LUIZ SÉRGIO SILVA JORDÃO
Subsecretário Municipal de Transporte e Frota

Decreto nº 0154/2021
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ANEXO II - DESCRITIVO, QUANTITATIVO E VALORES MÉDIOS DOS OBJETOS/SERVIÇO

PREGÃO ELETRÔNICO No  000055/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIVO E INTEGRADO, COM CARTÃO MAGNÉTICO 
VINCULADO A REDES CREDENCIADAS DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS.

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

G  L  O  B  A  L

Código

Lote

00001 00000931

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA
INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM, ÁLCOOL COMUM
(ETANOL), DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ADITIVO ARLA 32,
ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM
DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS
PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE KENNEDY. (TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO/DESCONTO – PERCENTUAL %)

*QUANTIDADE ESTIMADA:
GASOLINA COMUM: 267.143,38 LITROS
ÁLCOOL COMUM (ETANOL): 14.000 LITROS
DIESEL COMUM: 42.437,81 LITROS
DIESEL S10: 506.847,71 LITROS
ADITIVO ARLA 32: 3.568,14 LITROS

*VALOR GLOBAL ESTIMADO:
R$ 4.492.573,14 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E
NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS
REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

%    CONTRATACAO 1 -0,28

Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000055/2021

Em cumprimento ao disposto no edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 000055/2021 , a ____________________________ (nome da 
empresa) com sede no endereço ____________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ nº _________________, por seu 
representante legal, Sr(a) _________________, RG nº _________________, CPF nº __________________________, DECLARA sob as 
penas da lei:

1 - Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos, ressalvando o emprego para menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

2 - Para fins de recebimento de tratamento favorecido e diferenciado nesse processo licitatório, que o seu enquadramento legal é 
de ________ (MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL), pois cumpre os requisitos 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

3 - Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no processo licitatório, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4 - Que tomou conhecimento dos aspectos relevantes que possam influir direta ou indiretamente na prestação do serviço, inclusive 
sobre a localidade onde serão executados os serviços.

5 - Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento das condições locais da área destinada ao objeto da licitação em 
epígrafe.

6 - Que não se encontra inadimplente ou impedida de licitar, e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no 
Cadastro de Fornecedores, de quaisquer órgãos da Administração Pública direta ou indireta.

Município/UF, ____ de _______________ de __________ .

________________________________________
Representante legal da empresa
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ANEXO IV - MODELO DE CONTRATO SERVIÇO

MINUTA DE CONTRATO Nº____/2021
REF. Pregão Eletrônico Nº 000055/2021
PROCESSO Nº 009095/2021

C ontrato que entre s i celebram o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e a empresa 
______________________________, na qualidade de C ONTR AT ANTE  e 
C ONTR ATADA, respectivamente, para o fim expresso nas  cláusulas  que o integram.

O  MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
sediada à R ua Átila Vivácqua, 79 - centro - P res idente K ennedy/E S , inscrita no C NP J  sob o nº 
27.165.703/0001-26, por meio de delegação conforme preceitua a L ei nº 1.356 de 5 de dezembro de 2017, 
por seu representante legal, o (a) S ecretario (a) Municipal de _________________, S r (a). 
________________________, bras ileiro (a), res idente e domiciliado à rua ___________________, E S , 
portador da C arteira de Identidade nº ___________ e do C P F  nº __________, doravante denominado 
C ONTR ATANTE  e, de outro lado, a empresa ________________________ pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no C NP J -MF  sob o nº __________________________, com sede __________________________, por 
seu representante legal, S r. ___________________________, doravante denominada C ONTR ATADA, 
resolvem firmar o presente contrato, nos  termos do procedimento licitatório, conforme E dital de P regão 
E letrônico nº 000055/2021, P rocesso nº 009095/2021, tudo de acordo com a L ei 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 094/2020 e Lei F ederal nº 8.666/93 e alterações, que se regerá mediante as  C láusulas e condições 
que subseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
1.1. C onstitui objeto do presente contrato a C O NT R AT AÇ ÃO  DE  E MP R E S A E S P E C IAL IZ ADA E M 
P R E S TAÇ ÃO  DE  S E R VIÇ O S  DE  G E R E NC IAME NT O , C O NTR O L E  E  F O R NE C IME NT O  DE  
C O MB US T ÍVE L , P O R  ME IO  DE  S IS T E MA INF O R MAT IVO  E  INT E G R ADO , C O M C AR T ÃO  MAG NÉ T IC O  
VINC UL ADO  A R E DE S  C R E DE NC IADAS  DE  P O S T O S  DE  C O MB US T ÍVE IS , em conformidade com as  
quantidades  e especificações  contidas  no E dital que originou a presente contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Preço e da Forma de Reajuste
2.1. P ela prestação do(s ) serviço(s ), a(s ) contratada(s ), receberá a importância de R $ ............(..........).
2.1.1. A taxa de desconto corresponde a ____ %   (________________), sendo fixa e irreajustável durante o 
prazo de vigência contratual.
2.1.2. No caso de negociação para fins  de comprovação da vantajos idade para a prorrogação do prazo de 
vigência contratual, será admitida modificação da taxa quando mais  benéfica ao C O NT R AT ANT E .
2.2. O  preço do contrato é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses  contados  da data previs ta 
para apresentação da proposta, de acordo com o art. 40, X I da L ei 8666/93 e art. 3º, § 1º da L ei 
10.192/2001.
2.3. No preço já estão incluídos  todos  os  custos  e despesas , dentre eles , direitos  trabalhis tas , encargos  
sociais , seguros , transporte, embalagens , impostos , taxas , supervisão e quaisquer outros  benefícios  e 
custos , bem como demais  despesas  necessárias  à perfeita conclusão do objeto licitado que porventura 
venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos  serviços .
2.4. P ara os  abastecimentos , o valor de referência será o preço médio ao consumidor no Município de 
C achoeiro de Itapemirim/E S  e/ou municípios  mais  próximos  da C O NT R AT ANT E , divulgado pela Agência 
Nacional do P etróleo - ANP , através  da tabela constante no endereço eletrônico <https ://preco.anp.gov.br/>;
2.5. S obre o valor da nota fiscal haverá incidência da T axa de Adminis tração/Desconto, conforme o resultado 
da licitação.
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CLÁUSULA TERCEIRA - Do Regime de Execução
3.1. F ica estabelecido o regime de execução indireta, sob a forma de empreitada por preço global, nos  
termos  do art. 10, II, "a" da L ei nº 8.666/93 e suas  alterações  posteriores . 

CLÁUSULA QUARTA - Do Prazo de Início e da Duração do Contrato
4.1. O  prazo para início da execução dos  serviços  é de 05 (cinco) dias , contados  a partir da data de 
ass inatura da ordem de serviço.
4.2. O  presente C ontrato terá duração de 12 (doze) meses , a contar da ass inatura da ordem de serviço, 
podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 57, II da L ei 8.666/93. 
4.3. No caso de prorrogação a prestação dos  serviços  terá início no dia subsequente ao término C ontrato ou 
aditivo anterior, devendo a publicação do mesmo ocorrer na forma do art. 61, parágrafo único, da referida 
L ei. 
4.4. O  início da execução do contrato se dará com a Autorização de F ornecimento ou de S erviço.

CLÁUSULA QUINTA - Dos Documentos Integrantes
5.1. F az  parte integrante deste contrato todos  os  documentos  e instruções , inclus ive as  propostas , o T ermo 
de R eferência e o edital de licitação, completando o presente contrato para todos  os  fins  de direito, 
independente de sua transcrição, obrigando-se as  partes  em todos  os  seus  termos.

CLÁUSULA SEXTA - Do Local e da Forma de Pagamento
6.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documento fiscal hábil, sem emendas ou 
rasuras, relativo ao(s) serviço(s) efetivamente prestado(s). Os  documentos fiscais, depois  de conferidos  e 
visados, serão encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias , após a sua 
apresentação.
6.2. O contratado deverá apresentar ainda os comprovantes  de quitação dos encargos especificados no E dital.
6.3. Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à C ONT R ATADA para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da 
nova fatura, devidamente corrigida.
6.4. P oderá deduzir do pagamento importâncias  que a qualquer título lhe forem devidas  pela C ONTR ATADA, em 
decorrência de inadimplemento contratual.
6.5. O pagamento das faturas somente será feito em carteira ou cobrança s imples, sendo expressamente 
vedada à C ONTR ATADA a cobrança ou desconto de duplicatas  através  da rede bancária ou de terceiros.
6.6. S omente após  haver sanado as  falhas  e/ou irregularidades  apontadas , a C O NT R AT ADA será 
cons iderada apta para o recebimento do pagamento correspondente.
6.7. O  P AG AME NT O  S O ME NT E  S E R Á E F E T UADO  nos  termos  definidos  pela Instrução Normativa S F I n° 
001/2013 (Versão 03), aprovada pelo Decreto Municipal n° 064/2019, e ME DIANT E  AP R E S E NT AÇ ÃO  DAS  
C E R T IDÕ E S  AB AIX O  R E L AC IO NADAS , JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:
a) P rova de regularidade com a F azenda F ederal ou C ertidão C onjunta previs ta na P ortaria MF  nº 358, de 05 
de setembro de 2014; P rova de regularidade (certidão) com a S eguridade S ocial - INS S  ou C ertidão 
C onjunta previs ta na P ortaria MF  nº 358, de 05 de setembro de 2014; P rova de regularidade (certidão) com o 
F G T S  (F undo de G arantia do T empo de S erviço); P rova de regularidade com a F azenda E stadual sede da 
licitante; P rova de regularidade com a F azenda do Município sede da licitante; P rova de regularidade com a 
F azenda do Município de P res idente K ennedy e P rova de inexis tência de débitos  inadimplidos  perante a 
J ustiça do T rabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos  termos  do T ítulo VII-A da 
C onsolidação das  L eis  do T rabalho, aprovada pelo Decreto-L ei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, em 
atendimento a L ei 12.440/11, através  de certidões  expedidas  pelos  órgãos  competentes , que estejam dentro 
do prazo de validade expresso na própria certidão.
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b) A cada solicitação de pagamento a C ontratada deverá comprovar que mantém todas  as  condições  de 
habilitação e qualificações  exigidas , juntando à solicitação de pagamento toda documentação apresentada 
no momento da licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Recursos Orçamentários
7.1.  As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária: 
Secretaria Municipal de Saúde:
P rojeto/Atividade: 2.145 - Manutenção dos  Veículos  da S ecretaria Municipal de S aúde. E lemento de 
Despesa: 33903000000 - Material de C onsumo. F onte de R ecurso: 124000000000 - R oyalties  do P etróleo 
vinculados  à S aúde.
P rojeto/Atividade: 2.145 - Manutenção dos  Veículos  da S ecretaria Municipal de S aúde. E lemento de 
Despesa: 33903900000 - O utros  S erviços  de T erceiros  - P essoa J urídica. F onte de R ecurso: 124000000000 - 
R oyalties  do P etróleo vinculados  à S aúde.
Secretaria Municipal de Educação:
P rojeto/Atividade: 2.006 - Manutenção das  Atividades  da S ecretaria de E ducação. E lemento de Despesa: 
33903000000 - Material de C onsumo. F onte de R ecurso: 114000000000 - R oyalties  do P etróleo vinculados à 
E ducação.
Secretaria Municipal de Assistência Social:
P rojeto/Atividade: 2.011 - Manutenção das  Atividades  da S ecretaria de Ass is tência S ocial. E lemento de 
Despesa: 33903000000 - Material de C onsumo. F onte de R ecurso: 153000000000 - T ransferência da União 
referente R oyalties  do P etróleo.
Secretaria Municipal de Transporte e Frota:
P rojeto/Atividade: 2.159 - Manutenção da F rota (P eças , S erviços , F erramentas  e C ombustível). E lemento de 
Despesa: 33903000000 - Material de C onsumo. F onte de R ecurso: 153000000000 - T ransferência da União 
referente R oyalties  do P etróleo.

CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades e Sanções
8.1 - F icará impedido de licitar e de contratar com o Município e será descredenciado do s is tema de licitações  
pelo prazo de até cinco anos , sem prejuízo das  multas  previs tas  em edital e no contrato e das  demais  
cominações  legais , garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta:
a) Não ass inar o contrato ou a ata de registro de preços ;
b) Não entregar a documentação exigida no edital;
c) Apresentar documentação falsa;
d) C ausar o atraso na execução do objeto;
e) Não mantiver a proposta;
f) F alhar na execução do contrato;
g) F raudar a execução do contrato;
h) C omportar-se de modo inidôneo;
i) Declarar informações  falsas ; e
j) C ometer fraude fiscal.
8.1.1 - As  sanções  serão regis tradas  no s is tema de licitações .
8.2 - A empresa contratada deverá observar rigorosamente as  condições  estabelecidas  para prestação dos  
serviços  adjudicados , sujeitando-se às  penalidades  constantes  no artigo 86 e 87 da L ei 8.666/93 e suas  
alterações  e do art. 7º da L ei 10.520/02, a saber:
8.2.1 - S uspensão do direito de licitar pelo período de até 02 (dois ) anos , em caso de manter-se inerte por 
período superior a 15 (quinze) dias  do ato que deva praticar;
8.2.2 - Multa pelo atraso em prazo estipulado após  a adjudicação do objeto, calculada pela fórmula:
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M = 0,5 x C x D
onde:
M = valor da multa
C = valor da obrigação
D = número de dias em atraso

8.2.3 - P elo não fornecimento e prestação dos  serviços  contratados , multa de 2 %  (dois  por cento) do valor do 
C ontrato, e nessa hipótese, poderá convocar os  licitantes  remanescentes , na ordem de class ificação, para 
fazer o fornecimento e prestação de serviços , nas  mesmas  condições  propostas  pelo primeiro class ificado;
8.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis tração P ública, enquanto 
perdurarem os  motivos  da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 
aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a C O NT R ATADA ressarcir o Município pelos  
prejuízos  resultantes  e depois  de decorrido o prazo da sanção aplicada;
8.2.4.1 - A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência do S ecretário da P asta, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias  da abertura de vis ta ao processo, 
podendo a reabilitação ser requerida após  02 (dois ) anos  de sua aplicação.
8.3 - J untamente com a aplicação das  penalidades  e sanções  previs ta nos  itens  acima, deverá ser observado 
pela Adminis tração o disposto na INS T R UÇ ÃO  NO R MAT IVA DO  S IS T E MA DE  C O MP R AS  L IC IT AÇ Õ E S  E  
C O NT R ATO S  - S C L  Nº 007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal Nº 58/2016.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as  consequências  contratuais  e as 
previstas  em lei, bem como a aplicação das  multas  e penalidades previstas  neste instrumento.
9.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas  contratuais , especificações, projetos  ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos  ou prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a imposs ibilidade da conclusão do 
fornecimento nos prazos  estipulados;
IV - o atraso injustificado no fornecimento/ do objeto da prestação dos serviços;
V - a paralisação da prestação dos serviços  sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total do seu objeto, a associação da C ONT R ATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execução, ass im como as  de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas  na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da L ei nº 8.666/93;
IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
C ONTR ATANTE , prejudique a execução do contrato;
XII - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas  e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a C ONTR ATANTE  e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato;
XIII - a ocorrência de casos  fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato;
XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias  dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes  dos serviços 
já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado 
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à C ONTR ATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas  obrigações até que seja 
normalizada a s ituação;
XV - a supressão, por parte da Administração, dos  serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato 
além do limite permitido no §1º do art. 65 da L ei nº8.666/93.
9.2.1 A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa 
fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.3 - A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da C ONTR AT ANTE , nos  casos  enumerados nos incisos  I à XIII do item 
9.2;
II - amigável, por acordo entre as  partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a administração;
III - judicial, nos  termos da legis lação.
9.3.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do 
S ecretário da P asta.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Responsabilidade das Partes
10.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
10.1.1 - E fetuar a C ONTR ATADA o pagamento de preço ajustado na Cláusula Segunda, nos  termos nela e na 
Cláusula Sexta estabelecidos.
10.1.2 - Des ignar servidor(es ) responsável(eis ) pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste 
C ontrato.
10.1.3 - O ferecer todos  os  subs ídios  necessários  ao cumprimento do objeto.
10.1.4 - C umprir as  cláusulas  de responsabilidade e obrigações  contidas  no T ermo de R eferência.

10.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
10.2.1 - E xecutar os  serviços  ajustados  nos  termos  do TERMO DE REFERÊNCIA anexo ao Edital e P roposta da 
C O NT R ATADA, ass im como de acordo com o previs to na Cláusula Terceira do C ontrato, por intermédio 
exclus ivo de seus  empregados .
10.2.2 - F ornecer os  equipamentos  necessários  à execução dos  serviços  especificados  no TERMO DE 
REFERÊNCIA anexo ao Edital e P roposta da C O NTR ATADA que deverão ser de qualidade comprovada, 
competindo à C O NT R AT ANTE  a fiscalização e a verificação de tal condição.
10.2.3 - P agar todos  os  encargos  trabalhis tas , previdenciários , fiscais  e comerciais  resultantes  da execução 
deste instrumento, como estabelece no art. 71 da L ei nº 8.666/93.
10.2.4 - Utilizar, na execução dos  serviços  contratados , pessoal que atenda aos  requis itos  de qualificação 
necessária ao exercício das  atividades  que lhe foi confiada:
a) qualificação para exercício das  atividades  que lhe forem confiadas ;
b) bons  princípios  de urbanidade;
c) pertencer ao quadro de empregados  da contratada.
10.2.5 - R egis trar as  ocorrências  havidas  durante a execução deste C ontrato, de tudo dando ciência à 
C O NT R ATANT E , respondendo integralmente por sua omissão.
10.2.6 - Apresentar documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras. 
10.2.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos  e prejuízos , 
materiais  ou pessoais  causados  pela C O NT R ATADA, seus  empregados , ou prepostos  à C O NT R AT ANT E , ou 
a terceiros .
10.2.8 - O bservar as  prescrições  relativas  às  leis  trabalhis tas , previdenciárias , fiscais , seguros  e quaisquer 
outros  não mencionados , bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência 
direta ou indireta do contrato, isentando a C O NT R AT ANT E  de qualquer responsabilidade.
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10.2.9 - Manter, durante a vigência do C ontrato, todas  as  condições  de habilitação e qualificação exigidas  
nesta licitação.
10.2.10 - C umprir as  cláusulas  de responsabilidade e obrigações  contidas  no T ermo de R eferência.
10.2.11 - Não ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços ou produtos objeto deste contrato.
10.2.12 - D isponibilizar rede de abastecimento que atenda aos  padrões  da Agência Nacional de P etróleo;
10.2.12.1 - C aso o combustível seja recusado, deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas , contadas  a partir do recebimento pela C O NT R AT ADA da formalização da recusa pelo 
C O NT R ATANT E , arcando a C O NTR AT ADA com os  custos  dessa operação, inclus ive os  de reparação.
10.2.13 - R esponsabiliza-se pelo pagamento aos  postos  credenciados , decorrentes  o fornecimento de 
combustível realizado, ficando claro que o C O NT R AT ANT E  não responde solidária ou subs idiariamente por 
esse pagamento;
10.2.14 - Minis trar treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos  os  servidores  e gestores  
envolvidos  na utilização do S is tema;
10.2.15 - Não credenciar e/ou descredenciar o posto de abastecimento de combustível que esteja sancionado 
pelo não cumprimento das  legis lações  vigentes  sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial as  
regulamentações  do IB AMA, C O NAMA, S ecretaria E stadual e Municipal de Meio Ambiente;
10.2.16 - C omunicar ao C O NT R AT ANT E , quando da transferência e/ou retirada e substituição de postos  
credenciados ;
10.2.17 - Atender, de imediato, às  solicitações  do C O NT R AT ANT E  quanto às  substituições  de postos  não 
qualificados  ou entendidos  como inadequados  para a prestação dos  serviços ;
10.2.18 - P restar os  esclarecimentos  desejados , bem como comunicar imediatamente ao C O NT R AT ANT E  
quaisquer fatos  ou anormalidades  que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou resultado final 
dos  serviços ;
10.2.19 - S ubstituir a empresa credenciada, a pedido do C O NT R AT ANT E , nos  casos  de problemas  reiterados  
com os  fornecimentos  e prestações  de serviços , ass im como nos  casos  de não comprovação da 
regularidade fiscal por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias  corridos ;
10.2.20 - F ornecer cartões  magnéticos  personalizados  para cada veículo e condutor, sem ônus  adicionais , 
acompanhado da respectiva senha de utilização, bem como fornecer cartões  extras , sem custo adicional, 
caso ocorra acréscimo da quantidade de veículos  e ou dos  condutores  autorizados . A identificação deverá 
ser feita pela placa e dos  condutores  por meio de senha confidencial e individual;
10.2.21 - F ornecer uma via do comprovante da operação emitida pela máquina do cartão de abastecimento, 
constando, as  informações  lis tadas  na alínea i, do subitem 4.1.4 deste T ermo de R eferência;
10.2.22 - F ornecer acesso eletrônico (via internet) para que o C O NT R AT ANT E  tenha condições  de:
a) acessar o relatório gerencial e operacional da frota;
b) efetuar bloqueio, desbloqueio e cancelamento dos  cartões ;
c) alterar limites ;
d) substituir senha;
e) solicitar cartões ;
f) cadastrar e/ou descadastrar condutores .
10.2.23 - Adotar medidas  de segurança que evitem fraude nos  s is temas  de gestão, resguardando que os  
cartões  não sejam utilizados  por terceiros  nem tão pouco clonados  e ainda que as  senhas regis tradas  no 
s is tema não sejam quebradas , mantendo o s igilo e segurança das  transações  efetuadas ;
10.2.24 - O  credenciamento de novos  postos , conforme a necess idade da C O NT R AT ANT E  deverá ser 
efetivada pela C O NTR AT ADA no prazo máximo de 10 (dez) dias  contados  da data da solicitação;
10.2.25 - Deverá manter no posto credenciado identificação vis ível de que este pertence à rede da 
contratada;
10.2.26 - E nviar mensalmente à contratante, a contar da vigência do contrato, por meio eletrônico, relatório de 
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consumo devendo conter, no mínimo, as  seguintes  informações , acumuladas  a partir da execução dos  
serviços :
a) R elação dos  veículos  por prefixo, placa, marca, modelo, tipo de combustível, ano de fabricação, centro de 
custo e base da unidade adminis trativa se houver;
b) His tórico das  operações  realizadas  pelo veículo ou equipamento contendo:

? Data;
? Hora;
? Identificação do estabelecimento;
? Identificação do condutor;
? Identificação do veículo (placas );
? Hodômetro/horímetro do veículo no momento do abastecimento;
? T ipo de C ombustível;
? Quantidade em litros  adquiridos ;
? Valor unitário por tipo de combustível;
? Valor total da operação em R $ (reais);
? O perações  realizadas  por estabelecimento credenciado;
? Desconto sobre o preço da bomba, quando houver;
? Quilometragem entre os  abastecimentos , intervalo de tempo e média de consumo por litro;
? Indicação dos  desvios  de média de consumo do veículo, tipo de combustível, entre outros ;
? As  operações  realizadas  por usuário previamente autorizado pelo C O NT R AT ANT E  e tipo e valor do 

objeto prestado.
10.2.27 - F ornecer, quinzenalmente, os  preços  unitários  em R $/litros  contratados  por tipo de combustível e 
ordenado do menor valor para o maior (ordem decrescente de valor) com respectivo nome do 
estabelecimento credenciado e por região;
10.2.28 - Incumbirá à contratada monitorar a idoneidade econômico-financeira e a regularidade fiscal dos  
postos  credenciados , bem como o pagamento de obrigações  trabalhis tas , sociais  e tributárias  incidentes  e 
decorrentes  da execução dos  serviços  credenciados ;
10.2.29 - A contratada disponibilizará consulta de saldo dos  cartões  nos  equipamentos  periféricos  da rede 
credenciada e s is tema informatizado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do Acompanhamento e da Fiscalização
11.1 - A execução deste C ontrato será acompanhada por servidor previamente des ignado pela Administração, 
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços contratados, para 
cumprimento das  normas estabelecidas  nos  art. 62 e 63 da L ei nº 4.320/64.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Garantia de Execução
12.1. C omo G arantia de E xecução, a C O NT R ATADA depos itará, até a ass inatura do contrato, na Tesouraria 
da P MP K , 5,0%  (cinco por cento) do valor atualizado da ata, cabendo-lhe optar dentre as  modalidades  
estabelecidas  no art. 56, da L ei F ederal n° 8.666/93 e suas  alterações .
12.2. A C O NT R AT ADA deverá apresentar à C O NT R AT ANT E , no prazo de 10 (dez) dias  úteis , contados  da 
data de ass inatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao subitem 12.1.
12.3. No caso de rescisão por culpa da C O NT R AT ADA, não será devolvida a garantia, responsabilizando-se 
a C O NT R AT ADA por perdas  e danos  causados  ao C O NT R AT ANT E , além de sujeitar-se a outras  
penalidades  previs tas  na L ei;
12.4. A garantia somente será liberada após  o recebimento definitivo do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Prestação de Serviços
13.1. O s  serviços  contratados  compreendem:
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13.1.1. Gerenciamento de Abastecimento de Combustíveis:
a) S is tema de gerenciamento integrado com processo de consolidação e emissão de relatórios  gerenciais  de 
controle das  despesas  de abastecimento via web, para o gestor do contrato indicado pelas  secretarias  
requis itantes ;
b) S is temas  operacionais  para processamento das  informações  nos  equipamentos  periféricos  do s is tema 
destinados  aos  veículos  e terminais ;
c) E quipamentos  periféricos , cartão magnético que viabilizem o gerenciamento de informações  da frota, 
sendo um para cada veículo;
d) Informatização dos  dados  de consumo de combustível, quilometragem, custos , identificação do veículo, 
identificação do portador e respectiva unidade organizacional, datas  e horários , tipos  de combustíveis , que 
poderão ser alimentados  por meio eletrônico, com ou sem a participação humana, em base gerencial de 
dados  disponíveis  para os  gestores ;
e) P rocesso de consolidação de dados  e emissão de relatórios  pela internet para o G estor do contrato;
f) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos  serviços , com poderes  de representante ou 
preposto, para tratar com o G estor do contrato;
g) O  s is tema deverá poss ibilitar ao gestor do contrato o bloqueio, desbloqueio e troca de senha.
h) Ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da C O NT R AT ANT E  sobre a C O NT R AT ADA não eximirá 
a mesma de total responsabilidade quanta à execução dos  referidos  serviços .
13.1.2. Rede de Postos credenciados:
a) Abastecimento por meio da R ede de postos  credenciados  pela C O NT R AT ADA, equipados  para aceitar 
transações  com cartão dos  veículos  e equipamentos  da frota municipal;
b) S is tema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento do abastecimento de combustíveis , para os  
veículos  e equipamentos  da frota municipal, junto aos  postos  de abastecimento;
c) O  credenciamento de novos  postos , conforme a necess idade da C O NT R AT ANT E  deverá ser efetivada 
pela C O NT R AT ADA no prazo máximo de 10 (dez) dias  contados  da data da solicitação;
d) O s  postos  credenciados  deverão conter em suas  instalações , área suficiente para movimentação e 
manobras  necessárias  ao abastecimento de veículos  das  categorias  caminhões , ônibus , máquinas  pesadas  
e demais  equipamentos  de grande porte;
e) E ventuais  descredenciamentos  e novos  credenciamentos  de postos  devem ser comunicados  
imediatamente à C O NT R AT ANT E .
f) As  redes  de postos  de abastecimento de combustíveis , deverão está de acordo com as  normas  de 
fiscalização e regulamentação da ANP  - Agência Nacional de P etróleo.
13.1.3. Localização dos postos de combustíveis:
a) Atender todo o E stado do E spírito S anto, possuindo rede credenciada nas  principais  rodovias  que 
interligam as  diversas  microrregiões  do E stado, bem com nos  E stados  de Minas  G erais , R io de J aneiro e 
S ão P aulo, a uma dis tância máxima entre os  postos  de abastecimentos  não seja superior a 70 km (setenta 
quilômetros), que não exijam desvios  de rota somente para abastecimento.
13.1.4. Cartão de Identificação do veículo:
a) C artão magnético único de identificação por veículo que poss ibilita, no ato da transação de abastecimento, 
identificar o servidor responsável pela transação e os  dados  que foram cadastrados  no s is tema da 
C O NT R ATADA;
b) A solicitação do cartão deve ser realizada diretamente pelo s is tema da C O NT R AT ADA;
c) A emissão do cartão deve ser por veículo ou equipamento cadastrado no s is tema da C O NT R AT ADA, 
sendo seu uso exclus ivo do veículo nele identificado, não sendo permitida a utilização deste para qualquer 
outro veículo, sendo responsabilidade da C O NT R AT ANT E  o monitoramento sobre os  motoris tas  e usuários  
do s is tema;
d) C aberá ao gestor do contrato, des ignado pelas  secretarias , habilitar, desabilitar e até mesmo cancelar 
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definitivamente, via s is tema, o cartão individual bem como autorizar crédito adicional ao cartão mediante 
justificativa que deverá ficar armazenada no s is tema;
e) O  cartão disponível para abastecimento deverá funcionar por meio de senha pessoal e intransferível;
f) O  fornecimento de cartões  e equipamentos  é de inteira responsabilidade da C O NT R AT ADA sem ônus  
adicionais  ao C O NT R AT ANT E , inclus ive trocas , substituições  ou extravio;
g) Além de repos ição referida na alínea anterior, os  prejuízos  causados  aos  veículos  da frota da 
C O NT R ATANT E  decorrentes  do uso do combustível com suas  caracterís ticas  alteradas  (fora dos  padrões  
especificados) deverão ser custeados  pela C O NT R AT ADA;
h) O  cartão destinado ao veículo permanecerá como propriedade exclus iva da C O NT R AT ADA, devendo ser 
devolvido em caso de rescisão do contrato;
i) P ara o abastecimento, o s is tema deverá imprimir no comprovante de transação as  informações  abaixo, 
independentemente de solicitação prévia do servidor responsável pela transação e sem custo adicional para 
a C O NT R AT ANT E , indispensáveis  à manutenção da segurança e controle do s is tema:
i.1) O  saldo remanescente do cartão magnético;
i.2) O  hodômetro/horímetro do veículo no momento do abastecimento;
i.3.) O  nome do estabelecimento comercial onde foi efetivada a transação;
i.4) A data, hora e valor da transação;
i.5) T ipo de combustível utilizado;
i.6) Valor total da operação, a quantidade adquirida em litros ;
i.7) C ódigo de identificação do motoris ta;
i.8) Quando for o caso, desconto no valor do objeto contratado;
i.9) Identificação do veículo.
j) É  de responsabilidade de cada usuário, garantir que as  informações  digitadas  no momento da transação 
na rede credenciada de estabelecimentos  sejam verídicas . C aso haja enganos  ou dis torções  a contratada 
deverá disponibilizar relatórios  que poss ibilitem a identificação das  anomalias , em tempo hábil de correção.
k) P ara utilização do cartão, deverá o servidor responsável pela transação apresentá-lo ao estabelecimento 
credenciado, onde serão efetuados  a identificação da placa ou número do veículo ou equipamento, verificada 
a cons is tência dos  valores  de hodômetro ou horímetro, conferência da capacidade do tanque do veículo, 
combustível autorizados  para aquis ição (definidos  individualmente a cada veículo), valor pretendido da 
compra e quantidade de combustível.
l) F inalizada a operação, o servidor responsável digitará a senha exclus iva do s is tema para autorizá-la, 
recebendo um termo impresso pelo equipamento, denominado comprovante de transação, contendo todas  
as  informações  constantes  na alínea "i" do presente item, realizada no referido estabelecimento. O  servidor 
responsável deverá encaminhar o referido termo impresso juntamente com a nota fiscal ao setor ou servidor 
responsável definido pelas  secretarias ;
m) E m caso de danos  involuntários  ao cartão destinado ao veículo ou a equipamento da C O NT R AT ADA 
instalado em sua rede de estabelecimentos  credenciados , ou em s ituações  de força maior (falta de energia 
elétrica, etc.), obriga-se a C O NT R AT ADA a disponibilizar procedimento de compra contingencial, através  de 
serviço de atendimento ao cliente disponível 24 (vinte e quatro) horas  por dia, 07 (sete) dias  por semana, o 
qual cons is tirá na obtenção, por telefone por meio do estabelecimento credenciado, do número da 
autorização de compra a ser transcrito para um formulário específico da C O NT R ATADA, que garanta a 
manutenção das  informações  necessárias  ao controle e gestão da frota de veículos , visando não prejudicar a 
continuidade das  atividades  operacionais  de sua frota;
n) A C O NT R AT ANT E  não se responsabilizará pelo ressarcimento da prestação de serviço quando realizada 
sem utilização do cartão de identificação.
13.2. A C O NTR ATADA é a única responsável pelo pagamento aos  postos  credenciados , decorrentes  do 
fornecimento de combustível, ficando claro que o C O NT R AT ANT E  não responde solidária ou 
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subs idiariamente por esse pagamento;
13.3. O utros  veículos  poderão ser incorporados  à relação, caso haja aumento da frota da C O NTR AT ANT E , 
bem como poderá haver supressões , em virtude de alienações  ou fatos  equivalentes . Nesses  casos  a 
empresa C O NT R AT ADA será comunicada por meio de correspondência oficial, observando-se o limite 
disposto no artigo 65, §1º da L ei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Legislação Aplicável
14.1 - Aplica-se à execução deste Termo C ontratual, em especial aos  casos omissos, a L ei nº 8.666/93 e outras  
legis lações correlatas .

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Dos Aditamentos
15.1 - O presente C ontrato poderá ser aditado, nas hipóteses  previstas  em lei.
15.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas  mesmas  condições  contratuais , os  acréscimos  ou supressões  
de até 25%  (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o Art. 65, § 1º da L ei nº 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da Publicação
16.1 - O presente C ontrato será publicado, em resumo, nono Diário O ficial dos  Municípios  do E spirito S anto, 
dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da L ei nº 8.666/93, correndo a despesa por conta 
da C ONTR ATANTE .

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Foro
17.1 - As  partes  elegem o foro da C omarca de P res idente K ennedy para dirimir quaisquer dúvidas  oriundas  
do presente instrumento e, es tando ass im, justo e contratados , ass inam o presente contrato em 03 (três ) 
vias , de igual teor e forma, para que produza seus  efeitos  jurídicos  e legais .

P res idente K ennedy-E S , ______de __________de ________.

____________________________________
Contratante

____________________________________
Secretaria Municipal de _________

____________________________________
Contratada
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS E DA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E DOS VALORES

POR MOTIVOS TÉCNICOS A DESCRIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS E DA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E DOS VALORES 
SEGUE APARTADA DO EDITAL, TODAVIA É PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.
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ANEXO VI - RELAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

1. RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Nº TIPO MARCA MODELO ANO PLACA COMB. SECRETARIA

01 AUTOMÓVEL VW VOYAGE 1.6 2013/2014 MQU-8886 ALCO/GASO
L

Sec. M. de Transporte e Frota

02 UTILITÁRIO CHEVROLET GM S-10 COLINA S 4X4 2011/2011 MTV-9316 DIESEL Sec. M. de Transporte e Frota

03 CAMINHÃO PRANCHA IVECO TECTOR 260E28 2016/2016 PPD-9582 DIESEL Sec. M. de Transporte e Frota

04 CAMINHÃO BAÚ FORD CARGO 816 S 2016/2017 PPO-0066 DIESEL Sec. M. de Transporte e Frota

05 CAMINHÃO FRIGORÍFICO FORD CARGO 816 S 2015/2015 PPH-1139 DIESEL Sec. M. de Transporte e Frota

06 CAMINHÃO COMBOIO FORD CARGO 1723 B 2016/2017 PPO-0068 DIESEL Sec. M. de Transporte e Frota

07 AUTOMÓVEL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT 2014/2015 OYK-5066 ÁLCO/GASO
L

Sec. M. de Segurança Pública

08 AUTOMÓVEL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT 2014/2015 OYK-3934 ÁLCO/GASO
L

Sec. M. de Segurança Pública

09 AUTOMÓVEL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT 2014/2015 OYK-5063 ÁLCO/GASO
L

Sec. M. de Segurança Pública

10 AUTOMÓVEL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT 2014/2015 OYK-5062 ÁLCO/GASO
L

Sec. M. de Segurança Pública

11 AUTOMÓVEL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT 2014/2015 OYJ-3939 ÁLCO/GASO
L

Sec. M. de Segurança Pública

12 AUTOMÓVEL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT 2014/2015 OYK-5061 ÁLCO/GASO
L

Sec. M. de Segurança Pública

13 MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ESD 2014/2014 OVK-2105 ALCO/GASO
L

Sec. M. de Segurança Pública

14 AUTOMÓVEL FIAT MOBI LIKE 2019/2019 QRG5G26 ALCO/GASO
L

Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

15 UTILITÁRIO CHEVROLET GM S-10 LS DS4 2016/2017 PPM-3025 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

16 UTILITÁRIO CHEVROLET GM S-10 LS DS4 2016/2017 PPM-3A26 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

17 UTILITÁRIO CHEVROLET  S-10 LT DD4 2018/2018 PPO-0080 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

18 UTILITÁRIO FIAT TORO FREEDOM MT D4 2017/2018 PPM-3032 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

19 UTILITÁRIO FIAT TORO FREEDOM MT D4 2017/2018 PPM-3033 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

20 CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1722 E 2010/2010 MTE-0871 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

21 CAMINHÃO FRIGORÍFICO FORD CARGO 1722 E 2010/2010 MTE-0884 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

22 CAMINHÃO CARROCERIA 
ABERTA

FORD CARGO 816 S 2013/2013 OVK-3J13 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

23 CAMINHÃO CARROCERIA 
ABERTA

FORD CARGO 816 S 2013/2013 OVK-3914 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

24 CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ ATRON 2729 K 6X4 2013/2013 MQU-8877 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

25 CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN VW 24.260 CRM 6X2 4P 2020/2021 RBD8C92 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

26 CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN VW 24.260 CRM 6X2 4P 2020/2021 RBD8C91 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

27 UTILITÁRIO CHEVROLET GM S-10 COLINA S 4X4 2011/2011 MTV-9317 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

28 UTILITÁRIO CHEVROLET GM S-10 LS DS4 2016/2017 PPM-3027 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

29 UTILITÁRIO CHEVROLET GM S-10 LS DS4 2016/2017 PPM-3028 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

30 UTILITÁRIO CHEVROLET GM S-10 COLINA S 4X4 2011/2011 MTV-9318 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

31 UTILITÁRIO ESCADA 
GIRATÓRIA

CHEVROLET GM S-10 LS DS4 2017/2017 PPH-1140 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

32 CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONA
L

4400 P7 6X2 2015/2015 MQU-8887 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

33 CAMINHÃO GUINDAUTO FORD CARGO 1722 E 2010/2010 MTE-0885 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

34 CAMINHÃO SUCÇÃO DE 
ESGOTO

FORD CARGO 2428 E 2010/2011 MTE-0875 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

35 CAMINHÃO SUCÇÃO DE 
ESGOTO

IVECO 240E30SID 2019/2020 QRH2F08 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H
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36 CAMINHÃO CARROCERIA 
ABERTA

FORD CARGO 816 S 2014/2014 OYJ-2390 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

37 CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1519 B 2014/2014 OYK-5048 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

38 CAMINHÃO BASCULANTE IVECO TECTOR 240E28 2014/2014 OYK-5058 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

39 CAMINHÃO BASCULANTE IVECO TECTOR 240E28 2014/2014 OYK-5059 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

40 CAMINHÃO BASCULANTE IVECO CARGO 1519 B 2014/2014 OYK-5046 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

41 CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONA
L

NAVISTAR 4402 P7 6X2 2015/2015 MQU-8884 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

42 CAMINHÃO TANQUE IVECO TECTOR 240E28 2016/2017 PPD-9589 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

43 CAMINHÃO TANQUE IVECO TECTOR 240E28 2016/2017 PPD-9590 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

44 CAMINHÃO TANQUE IVECO TECTOR 240E28 2016/2017 PPD-9591 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

45 UTILITÁRIO CHEVROLET GM S-10 LS DS4 2016/2017 PPM-3029 DIESEL Sec. M. de Meio Ambiente

46 UTILITÁRIO NISSAN Frontier SVATK 4X4 CD 2016/2016 PPM-3031 DIESEL Sec. M. de Meio Ambiente

47 MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ESD 2014/2014 OVF-9794 ALCO/GASO
L

Sec. M. de Meio Ambiente

48 UTILITÁRIO NISSAN Frontier SVATK 4X4 CD 2016/2016 PPM-3030 DIESEL Sec. Municipal de Administração

49 MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS MIX ES 2009/2010 MRN-7895 ALCO/GASO
L

Sec. Municipal de Administração

50 MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ESD 2014/2014 OVF-9795 ALCO/GASO
L

Sec. Municipal de Administração

51 CAMINHÃO CARROCERIA 
ABERTA

FORD CARGO 816 S 2016/2017 PPA-0130 DIESEL Sec. M. de Cultura T. Esporte L.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº TIPO MARCA MODELO ANO PLACA COMB. SECRETARIA

52 AUTOMÓVEL CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ 2016/2017 PPA-5151 ÁLCO/GASO
L

Sec. M. de Assistência Social

53 AUTOMÓVEL FORD KA SE 1.0 HA B 2018/2018 PPW-6693 ÁLCO/GASO
L

Sec. M. de Assistência Social

54 AUTOMÓVEL CHEVROLET SPIN 1.8L AT PREMIER 2019/2020 QRH8A69 ÁLCO/GASO
L

Sec. M. de Assistência Social

55 UTILITÁRIO FIAT TORO ENDURANCE ATD4 2020/2020 QRH8G24 DIESEL Sec. M. de Assistência Social

56 UTILITÁRIO FIAT DOBLÔ ESSENCE 7L E 2020/2021 RBA5C27 ALCO/GASO
L

Sec. M. de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº TIPO MARCA MODELO ANO PLACA COMB. SECRETARIA

57 UTILITÁRIO MERCEDES SPRINTER/FURGÃO 2017/2018 PPH-1142 DIESEL Secretaria Municipal de Educação

58 CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E 2010/2010 MTE-0882 DIESEL Secretaria Municipal de Educação

58.
1

BAÚ IMPLEMENTO Secretaria Municipal de Educação

59 CAMINHÃO AGRALE A8700 I 2016/2016 OYK-4302 DIESEL Secretaria Municipal de Educação

59.
1

CARROCERIA ABERTA IMPLEMENTO Secretaria Municipal de Educação

60 CAMINHÃO AGRALE A8700 I 2016/2016 OYK-4263 DIESEL Secretaria Municipal de Educação

60.
1

BAÚ IMPLEMENTO Secretaria Municipal de Educação

61 ÔNIBUS MERCEDES OF 1519 R. ORE 2014/2014 MQU-8878 DIESEL Secretaria Municipal de Educação

62 ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R. ORE 2017/2017 PPH-1141 DIESEL Secretaria Municipal de Educação

63 MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO 2014/2014 MQU-8876 DIESEL Secretaria Municipal de Educação

64 MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EM 2012/2013 ODR-3986 DIESEL Secretaria Municipal de Educação

65 MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EM 2012/2013 ODR-3985 DIESEL Secretaria Municipal de Educação

66 MICRO ÔNIBUS IVECO CYTYCLASS 70C17 2015/2016 PPC-3449 DIESEL Secretaria Municipal de Educação

67 MICRO ÔNIBUS / 
BIBLIOTECA

MARCOPOLO SITNEI UM. ON 2015/2015 OYK-4252 DIESEL Secretaria Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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68 UTILITÁRIO FIAT AMBULÂNCIA DOBLO 2015/2015 OYF-8774 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

69 UTILITÁRIO FIAT AMBULÂNCIA DOBLO 2015/2015 OYG-8882 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

70 UTILITÁRIO FIAT AMBULÂNCIA DOBLO 2015/2015 OYG-8890 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

71 UTILITÁRIO FIAT AMBULÂNCIA DOBLO 2015/2015 OYG-8884 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

72 UTILITÁRIO FIAT AMBULÂNCIA DOBLO 2015/2015 OYF-8772 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

73 UTILITÁRIO FIAT AMBULÂNCIA DOBLO 2015/2015 OYG-8883 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

74 UTILITÁRIO FIAT AMBULÂNCIA / DOBLO 
ATTRACTIV 1.4

2014/2014 OYF-9076 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

75 UTILITÁRIO PEUGEOT AMBULÂNCIA / PART REVES AMB 2019/2020 RBA-0I33 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

76 UTILITÁRIO PEUGEOT AMBULÂNCIA / PART REVES AMB 2019/2020 RBA-0I48 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

77 UTILITÁRIO PEUGEOT AMBULÂNCIA / PART REVES AMB 2019/2020 RBA-0I50 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

78 UTILITÁRIO PEUGEOT AMBULÂNCIA / PART REVES AMB 2019/2020 RBA-0I53 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

79 UTILITÁRIO PEUGEOT AMBULÂNCIA / PART REVES AMB 2019/2020 RBA-0I55 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

80 UTILITÁRIO PEUGEOT AMBULÂNCIA / PART REVES AMB 2019/2020 RBA-0I56 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

81 UTILITÁRIO PEUGEOT AMBULÂNCIA / PART REVES AMB 2019/2020 RBA-0I58 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

82 UTILITÁRIO PEUGEOT AMBULÂNCIA / PART REVES AMB 2019/2020 RBA-0I61 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

83 UTILITÁRIO PEUGEOT AMBULÂNCIA / PART REVES AMB 2019/2020 RBA-0I64 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

84 UTILITÁRIO PEUGEOT AMBULÂNCIA / PART REVES AMB 2019/2020 RBA-0I65 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

85 UTILITÁRIO FIAT AMBULÂNCIA UTI/DUCATO 2015/2015 MQU-8873 DIESEL Secretaria Municipal de Saúde

86 UTILITÁRIO FIAT AMBULÂNCIA UTI/DUCATO 2015/2015 MQU-8874 DIESEL Secretaria Municipal de Saúde

87 UTILITÁRIO RENAULT AMBULÂNCIA UTI/MASTER 
INOVA

2020/2020 RBC-0E49 DIESEL Secretaria Municipal de Saúde

88 UTILITÁRIO RENAULT AMBULÂNCIA UTI/MASTER 
INOVA

2020/2021 RBC-0E50 DIESEL Secretaria Municipal de Saúde

89 UTILITÁRIO/CAMINHONE
TE

MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2018/2019 QRG-5G38 DIESEL Secretaria Municipal de Saúde

90 MICRO ÔNIBUS / ODONTO AGRALE MASCARELLO TH UM 2015/2015 MQU-8815 DIESEL Secretaria Municipal de Saúde

91 MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ESD 2014/2014 OVF-9797 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

92 MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ESD 2014/2014 OVF-9796 ALCO/GASO
L

Secretaria Municipal de Saúde

MAQUINÁRIO

Nº TIPO MARCA MODELO ANO PLACA COMB. SECRETARIA

93 TRATOR AGRÍCOLA VALMET BM125 2009 609 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

94 TRATOR AGRÍCOLA VALMET BM 125 2009 610 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

95 TRATOR AGRÍCOLA VALMET A950 4X4 2011 621 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

96 TRATOR AGRÍCOLA VALMET A950 4X4 2011 622 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

97 TRATOR AGRÍCOLA VALMET BM 110 4X4 2011 625 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

98 TRATOR AGRÍCOLA VALMET BM 110 4X4 2011 626 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

99 TRATOR AGRÍCOLA N. HOLLAND  TT4030 4X4 2013 629 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

100 TRATOR AGRÍCOLA N. HOLLAND  TT4030 4X4 2013 630 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca
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101 RETRO ESCAVADEIRA JCB B921 2012 307 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

102 PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR CAT0924H 2011 406 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

103 PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130B 2019 410 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

104 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 506 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

105 MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140.B 2019 509 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

106 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15(678B840) 2005 701 DIESEL Sec. M. D. da Agricultura e Pesca

107 TRATOR AGRÍCOLA VALMET BM 110 4X4 2011 627 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

108 RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2014 308 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

109 RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B 2014 309 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

110 PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR CAT0924H 2014 407 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

111 PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR CAT0924H 2014 408 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

112 PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR CAT0924H 2014 409 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

113 MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140.B 2014 507 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

114 MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140.B 2014 508 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

115 ROLO COMPACTADOR VOLVO SD105F 2010 700 DIESEL Sec. M. de Obras, S. Público e H

2. VEÍCULOS LOCADOS (TERCEIRIZADOS):

2.1. O processo de contratação para prestação de serviço de locação de veículos para compor a frota oficial da 
Prefeitura Municipal de Presidente, encontra-se na fase final de contratação, sendo estes:

SECRETARIA MUNICIPAL
PICK UP 

1.4
HATCH 1.6 SEDAN 1.6 SEDAN 2.0

VAN 16 
LUGARES

MINIVAN 7 
LUGARES

FURGÃO

Transporte e Frota 02 04 01 - - - -

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer - - 01 - - - -

Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca

01 01 01 - - - -

Fazenda 01 - - - - - -

Administração 01 - 01 - - - 01

Governo - - 01 01 - - -

Meio Ambiente 01 - 01 - - - -

Obras, Serviços Públicos e Habitação 04 03 01 - - - -

Desenvolvimento Econômico - - 01 - - - -

Educação 01 01 01 - 07 - -

Saúde - - 02 - 07 09 01

Assistência Social - 03 - - 02 - -

Total 11 12 11 01 16 09 02

Estimativa total de veículos a serem locados 62

2.3. Vale ressaltar que para elaboração do Estudo Técnico Preliminar  ETP, foi utilizado a relação de veículos 
locados (Anexo II do ETP, Processo Administrativo nº 09095/2021) referente aos contratos anteriores que tiveram 
suas vigências encerradas.
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