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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  
N.º 03/2021  

 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, com sede na 
Praça Pedro Vieira, nº 58, centro, São José do Calçado-ES, realizará licitação na modalidade "Pregão Presencial " 
por MENOR PREÇO GLOBAL CONSIDERANDO A TAXA DE DESCONTO MAIS VANTAJOSA, objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO 
DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 
REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
CALÇADO/ES”, através do Processo nº 826/2021 devidamente aprovada pelo Chefe do Executivo. 
 
O Pregão será realizado pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal nº 
6.528/2021. 
 
Todos os procedimentos serão regidos pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal nº 8.666/93, 
Lei Complementar n° 123/06, Lei Complementar n° 147/14, Lei Municipal 2.234/2017, pelo Decreto Municipal n° 
4419/2013, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no presente edital. 
 

1 – DO OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
1.1 – O objeto da presente licitação “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM 
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA 
MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA ATENDER A FROTA DE 
VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES”, com detalhamento e demais condições constantes do 
Anexo 01, que integra o presente Edital para todos os fins.  
 
1.2 – O fornecimento do item deste pregão será conforme solicitações das Secretarias requisitantes, devendo 
atender às condições estabelecidas no Anexo 01 deste Edital, a contar do recebimento da Ordem de Serviços 
emitida pela Secretaria requisitante. 
 
1.3 – Caberá as Secretarias requisitantes, a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento do serviço 
referente ao objeto ora licitado. A fiscalização a que se refere este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada por eventuais danos causados ao município de São José do Calçado-ES ou a terceiros, resultantes de 
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1 – Modalidade: Pregão Presencial 
 
2.2 – Processo Administrativo nº 826/2021. 
 
2.3 – Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL CONSIDERANDO A TAXA DE DESCONTO MAIS VANTAJOSA. 
 
2.4 – Data e horário do credenciamento e entrega dos envelopes: De 08h15min as 08h45min do dia 08 de abril 
de 2021. 
 
2.5 – Data e horário da abertura dos envelopes: Até as 09h00min do dia 08 de abril de 2021. 
 
2.6 – Local de realização do Pregão: Salão da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, situada na Praça Pedro 
Vieira, nº 58, 2º Andar, Prédio da Prefeitura Municipal. 
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3 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 
3.1 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 
seus Anexos deverá ser enviado, por escrito, ao Pregoeiro, responsável por esta licitação, preferencialmente no 
endereço eletrônico pregao.calcado@gmail.com ou via requerimento escrito protocolado no Protocolo Geral do 
Município, até 02 dias úteis anterior à data da abertura fixada no item 2. 
 

4- DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
4.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, correrão 
à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 

SECRETARIA FICHA FONTE 
Gabinete 018 1001 

Administração 67 1001/1530 
Educação 189 1111/1113 

Agricultura e Meio Ambiente 398 1001 
Cultura, Esporte, Turismo e 

Antidrogas 
445 1001 

Assistência Social 
Secretaria 

299 1311/1390 

Obras, Transporte e Serviços Urbanos 112 1001/1530 
 
 

5 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1 – Conforme previsto no art. 41 § 1º da Lei Federal 8.666/93, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 
edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder a 
impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da mesma lei. 
 
5.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração o licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura deste Pregão, sendo que o mesmo não terá efeito de recurso. 
 
5.3 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido. 
 
5.4 – Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
5.5 – As impugnações protocoladas intempestivamente e/ou enviadas por fax ou e-mail, não serão conhecidas. 
 

 6 – DA DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
6.1 – Ás 09h00min do dia 08 de abril de 2021, o Pregoeiro efetuará o credenciamento e receberá os envelopes 
(PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão, na sala de reuniões do PREGÃO, localizada na sede da 
Prefeitura Municipal, no endereço informado no item 2.6. 
 
6.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital. 
 
6.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao Pregoeiro, devendo estar 
lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os seguintes 
dizeres: 
 

mailto:pregao.calcado@gmail.com
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ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL. 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
ABERTURA: 08/04/2021 

HORÁRIO: 09h00min 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
P/ HABILITAÇÃO. 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 

ABERTURA: 08/04/2021 
HORÁRIO: 09h00min 

 
6.1.3 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (ANEXO 3) dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada (em envelope separado da Proposta e Habilitação). 
 

7 – DO CREDENCIAMENTO 

 
7.1 – Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente deverá apresentar: 
 
a) Cópia autenticada da cédula de identidade da pessoa credenciada pela licitante, que poderá ser autenticada, até 
às 17h00min do dia que antecede o Pregão, mediante a apresentação do documento original. 
b) Um representante munido de documento que o credencie à participação (Anexo 2), respondendo o mesmo pela 
representada (firma reconhecida em cartório do signatário do documento). 
c) termos aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de 
pessoas jurídicas, conforme o caso), a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o 
item ‘b’ possui os devidos poderes da outorga citada. 
d) Declaração de que a empresa satisfaz plenamente as exigências habilitatórias, conforme modelo no Anexo 03. 
e) Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 (Art. 42 a 45) os licitantes deverão 
comprovar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentando a Certidão Simplificada da 
Junta Comercial, emitida no máximo 90 (noventa) dias anteriores a abertura do certame. 
 
7.2 – O não credenciamento por parte da licitante não é desclassificatório, apenas a impede de apresentar lances 
na sessão de disputa e manifestar interesse recursal. 
 
7.3 – O credenciamento será realizado no momento da entrega dos envelopes, no mesmo local da disputa de 
lances. 
 
7.4 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem 
como, para que possa manifestar o interesse recursal. 
 
7.5 – No credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro o mesmo documento de identidade 
previsto no instrumento procuratório (Anexo 02), o qual deverá constar a devida autorização para participar deste 
Pregão e a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, 
desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em 
nome do proponente. 
 
7.6 – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao local, deverá 
comprovar que tem poderes de representatividade por meio da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados 
na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso.  
 
7.7 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de nota ou pelo(a) Pregoeiro(a), como também pela Equipe de Apoio da PMSJC, hipótese em que a 
autenticação deverá ocorrer previamente até às 17h00min do dia que antecede o Pregão. 
 
7.8 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, 
participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a 
apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 
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7.8.1 – No caso da não participação, o proponente deverá enviar a declaração de que trata o Anexo 03 em envelope 
devidamente lacrado, a ser entregue junto com os Envelopes n.º 01 e n.º 02, com os seguintes dizeres: "Prefeitura 
Municipal de São José do Calçado E.S - Pregão Presencial n. 03/2021, Envelope DECLARAÇÃO". 
 
7.9 – A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, bem como documentos de 
identificação, devidamente autenticado pela Equipe de Pregão da PMSJC ou por cartório competente, na 
fase de credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no Envelope n.º 02 – Habilitação. 
 

8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
8.1 – Às 09h00min do dia 08 de abril de 2021, será aberta a sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões do 
Pregão (presencial), localizada na sede da Prefeitura Municipal, no endereço informado no item 2.6. 
 

9 - DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 

9.1 - As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um período de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data de sua entrega e a ausência deste prazo na proposta, implicará em sua 
concordância tácita. Findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos. 
9.2 - Caso o processo licitatório demore mais do que a validade das propostas para ser concluído é facultado ao 
licitante vencedor do certame, requerer a prorrogação da validade de sua proposta por no mínimo 30 (trinta) dias, 
não podendo ultrapassar o período máximo descrito no item 9.1. 
9.2.1 - O requerimento deverá ser dirigido ao Pregoeiro, que o autuará e fará constar nos autos do processo 
administrativo da licitação. 
9.2.2 - O prazo inicial da prorrogação da validade da proposta dar-se-á no dia subsequente ao seu vencimento. 
9.2.3 - O não encaminhamento da referida correspondência nesse sentido, será entendido como a não renovação 
da proposta, e consequente desistência da definitiva arrematação do bem objeto da licitação/modalidade Pregão 
Presencial, liberando a licitante de todas as suas obrigações e direitos decorrentes do certame. 
 
9.3 - As propostas apresentadas com prazo inferior a 60 (sessenta) dias serão desclassificadas pelo 
Pregoeiro. 

 

10 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
10.1 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
10.2 - As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado não sendo aceitas propostas de 
fornecimento de itens parciais do objeto. 
 
10.3 – não será permitida subcontratação de empresas.  
 
10.4 - Não poderão participar as empresas ou instituições que se encontrem sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação.  
 
10.4.1 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentada 
na fase de Habilitação a sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 
 
10.5 - Não poderão participar do presente Pregão Presencial, as empresas das quais o(a) Servidor(a) Público(a) da 
Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES seja gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou 
subcontratado. 
 
10.6 - Também não poderão participar deste certame as empresas suspensas pelo Município de São José do 
Calçado/ES, ou declaradas inidôneas por qualquer ente da Administração Pública, ou ainda, as enquadradas no 
Artigo 9º da Lei Federal 8.666/93. 
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10.7 - Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo econômico ou 
financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta. 
 
10.8 - Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham 
diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) ou representantes legais comuns e as que dependam 
economicamente ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem. 
 
10.9 – Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que: 
 
10.9.1 – Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste 
instrumento e seus anexos; 
10.9.2 – Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 

11 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 
11.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, sua proposta e sua documentação 
necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, 
além da razão social completa da proponente (com CNPJ) os seguintes dizeres: "Prefeitura Municipal de São 
José do Calçado/ES– PMSJC – Pregão Presencial, nº 03/2021, Envelope nº 001 –“PROPOSTA COMERCIAL”; 
Envelope nº 002 – “HABILITAÇÃO". 
 
11.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações/documentos exigidos no item 12.1 deste 
Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 13.1 
deste Edital. 
 
11.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio da PMSJC, hipótese em que a autenticação deverá 
ocorrer previamente à entrega dos envelopes lacrados, ou por publicação Oficial. 
 

12 – DO ENVELOPE Nº 001 – PROPOSTA 

 
12.1 – A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificação da 
licitante (no mínimo: nome e CNPJ), datada, assinada por seu representante legal, em papel timbrado ou 
carimbada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações: 
 
a) discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições prevista no Anexo I; 
 
b) validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias contados da data de abertura da 
mesma; 
 
c) Deve conter de forma separada na proposta o PREÇO TOTAL ESTIMADO e a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; 
incluídos os preços propostos todas as despesas e custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, 
impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas 
necessárias para o fornecimento do respectivo objeto a ser entregue; 
  
c.1 - Ficarão cientes as a(s) empresa(s) vencedora(s) de que as propostas comerciais deverão ser atualizadas de 
acordo com o máximo estimado para cada item do Anexo 01 do Edital.  

 
12.1.1 – As propostas com valores superiores ao máximo estimado no Anexo 01 deste edital, considerando os valores 
unitários de cada item, serão DESCLASSIFICADAS. 
 
12.1.2 – A disputa será MENOR PREÇO GLOBAL CONSIDERANDO A TAXA DE DESCONTO MAIS VANTAJOSA, de 
acordo com as propostas apresentadas pelos licitantes. 
12.1.2.a – A Taxa de Administração incidirá sobre o valor Global orçado, que terá aplicabilidade sobre cada item. 
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12.1.2.b – A Taxa de Administração poderá ter percentual 0%(zero por cento) ou percentual negativo. 
12.1.2..c – A Taxa de Administração máxima admitida para esta licitação, é o valor apurado pela Administração – 

2,3% (dois vírgula três por cento). 

 
12.2 – Deve conter de forma separada na proposta o PREÇO TOTAL e a TAXA DE DESCONTO. 
 
12.3 – As propostas com Taxa de Administração superior ao apurado pela Administração Municipal serão 
desclassificadas. 
  
12.4 – A simples apresentação da proposta por si só implicará a plena aceitação por parte do licitante de todas as 
condições deste edital, independentemente de transcrição. 
 
12.5 – A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, as normas e exigências deste edital. 
 
12.6 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes, ou não 
previstas neste edital. 
 
12.7 – As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo 01, evitando 
sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto. 
 
12.8 – Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item/lote. 
 
12.9 – Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se o 
Pregoeiro do certame, o direito de corrigi-los da forma seguinte: 
 
a) O erro na multiplicação de preço unitário pelo percentual correspondente será retificado mantendo-se o 
preço unitário e o percentual, corrigindo-se o produto. 
 
b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo 
corrigido. 

 

13 – DO ENVELOPE Nº 002 – HABILITAÇÃO 

 
Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados: 
 
13.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 
e) Em caso de cooperativas, atas das Assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor e ata de 
eleição dos administradores em exercício de mandato, com arquivamento na Junta Comercial ou Cartório do 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ). 
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f) Cédula de Identidade do representante legal da licitante (signatário da proposta), definido no ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor. 
 
g) Declaração de empregado menor, conforme modelo descrito no Anexo 04. 
 

h) Declaração de inexistência de fatos supervenientes, conforme modelo descrito no Anexo 04. 

i) Declaração do licitante de que não tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual 
ou Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública 
do Município de São José do Calçado-ES, conforme modelo descrito no Anexo 04. 
 
Observação: As declarações de que tratam as alíneas ‘g’, ‘h’ e ‘i’ do item 13.1 podem ser entregues em apenas um 
documento (conforme modelo do Anexo 04), ou individualmente. 
 
13.2 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (Cartão CNPJ/MF); 
b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, constando os seguintes documentos, 
válidos na data de realização da licitação: 

b.1) Certidão de regularidade de débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional;  

b.2) Certidão de regularidade com a Fazenda do Estado onde for sediado o licitante; 
b.3) Certidão de regularidade com a Fazenda do Município onde for sediado o licitante. 

c) Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com validade na data de 
realização da licitação. 
d) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão de regularidade de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
 
§1º. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste Item 
também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação 
dos documentos relativos à sua matriz. 
 
§2º. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige comprovação de 
regularidade fiscal para fins de habilitação, mas somente para formalização da contratação, observadas as 
seguintes regras: 
 
I – A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição; 
 
II - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração por igual período, contados da apresentação dos documentos, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
III - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação comprobatória de 
regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 
 
Observação: Serão aceitas certidões de regularidade fiscal positivas com efeitos de negativa. 
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13.3 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Comprovação de aptidão para fornecer o objeto ora licitado, mediante apresentação de declaração firmada por 
pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que sendo clientes da licitante, atestem a capacidade da mesma para 
proceder ao fornecimento do objeto ora licitado. 
 

a.1) – a comprovação de rede de estabelecimentos conveniados somente será exigida após homologação 
do certame, sendo condição imprescindível para a assinatura do contrato administrativo 
 
13.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de 
emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.  
 
a.1) Caso a Certidão Negativa de Falência e Concordata contenha prazo de validade, prevalecerá o prazo de 
validade nela estipulado. 
 
b) Toda a documentação para a habilitação e proposta comercial deverá ser apresentada em língua portuguesa, 
sendo admitido o recebimento de folhetos ou catálogos nos idiomas espanhol ou inglês, desde que devidamente 
traduzidos para o português por tradutor juramentado. 
 

14 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO 

 
14.1 – Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 
 
14.2 – O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº. 001 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL CONSIDERANDO A TAXA DE DESCONTO MAIS VANTAJOSA, de acordo com as 
propostas apresentadas pelos licitantes, considerando para tanto, as disposições da Lei Federal nº. 10.520/02, 
principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 
 
14.2.1 – Não serão admitidos lances ou propostas fracionadas por item. 
 
14.3 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham 
condições, que se opuserem a qualquer dispositivo legal vigente, ou que consignarem preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis. 
 
14.4 – No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% (dez por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
14.5 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 14.4, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três) – a melhor proposta e mais duas, oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
  
14.6 – Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor. 
 
14.7 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 
 
14.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da 
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das 
propostas. 
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14.9 – O Pregoeiro durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que 
julgar necessárias, a fim de por ordem ao certame. 
 
14.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
previstas em lei e neste edital.  
 
14.11 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
14.12 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva 
e ordenada às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO(TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). 
 
14.13 – Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
14.14 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as 
exigências habilitatórias previstas neste edital. 
 
14.15 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado MENOR PREÇO(TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) o objeto do certame, caso 
não ocorra a manifestação de recurso. No caso em que a vencedora seja empresa enquadrada como Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, e haja problema na documentação de regularidade fiscal apresentada, serão dados 
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração pública, para que a mesma 
apresente sua regularização nos termos da Lei Complementar 123/06. 
 
14.16 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. 
 
14.17 – A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar 
conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do 
proponente. 
   
14.18 – O Pregoeiro ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em 
qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou 
complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente em qualquer dos envelopes. 
 

15 – DOS RECURSOS 

 
15.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei Federal nº 
10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para decidir sobre o 
recurso proposto, o Exm° Prefeito Municipal. 
 
15.2 – Os recursos deverão observar os seguintes critérios: 
a) após manifestar e motivar a intenção de recurso, na sessão de julgamento, o licitante terá 3 (três) dias para 
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. Recursos fora do prazo legal, não serão admitidos. 
 
b) os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura de Piúma-ES, sendo dirigidos ao 
Pregoeiro, devidamente fundamentados e acompanhados da documentação pertinente cabendo ao Pregoeiro 
reconsiderar ou não sua decisão, antes de submetê-lo ao Prefeito Municipal; 
 
b.1) o signatário do recurso deverá comprovar e anexar junto ao recurso possuir poderes para sua interposição. 
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c) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará na decadência desse direito. 
 

16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
16.1 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão submetidas à autoridade 
superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação caso ocorra recurso. 
 
16.2 – Caso não haja interesse recursal manifestado logo após a sessão, o(a) Pregoeiro(a) é quem adjudicará o 
objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pelo(a) Prefeito(a). 
 
 

17 – DO CONTRATO 

 
17.1 - Decidido os recursos e homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado pela Administração para 
assinatura do contrato. 
 
17.2 - A assinatura do contrato dar-se-á através de termo próprio (Anexo 05) no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, após a convocação do licitante vencedor para sua assinatura, podendo o prazo ser prorrogado à critério da 
Administração. 
 
17.3 - É facultado ao Município de Piúma-ES, quando a empresa convocada não assinar o termo de Contrato no 
prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 
em conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no 
artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

 
17.4 – A fiscalização do(s) contrato(s) oriundos deste Pregão será (ao) de responsabilidade da(s) Secretaria(s) 
requisitante(s). 

17.5 – O presente contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo 
parágrafos do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93. 
 

18 – DA ACEITAÇÃO E PAGAMENTO 

 

18.1 – O(s) pagamento(s) será(ão) de acordo com a entrega do objeto solicitado nesta licitação, mediante a 
apresentação a  PMSJC dos documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o 
recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
18.2 – Após verificação da entrega do objeto solicitado nesta licitação estar de acordo com as exigências do Edital, 
o pagamento será efetuado até o trigésimo dia, mediante a apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, 
devidamente atestadas pelo(a) Fiscal do Contrato, acompanhadas dos respectivos documentos de regularidade 
fiscal (CND Federal, Estadual, Municipal da sede da empresa, INSS e FGTS) e trabalhista (CNDT).  
 
18.2.1 – O prazo referido no item 18.2 será suspenso quando houver notificação para complementação de 
documentação ou substituição do produto ou prestação de serviço, abrindo-se recontagem de prazo quando de seu 
saneamento. 
 
18.2.2 - Para efeito de pagamento para objetos/serviços com entrega programada, a Contratada deverá 
apresentar junto com a nota fiscal o comprovante de entrega dos objetos/serviços, assinados por servidor da 
unidade da Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Este comprovante de entrega será emitido pelo servidor 
responsável pelo recebimento dos objetos/serviços; a quantidade apresentada em nota fiscal deve ser 
correspondente aos comprovantes de entrega atestados pelo servidor da PMSJC.. 
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18.2.3 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações 
posteriores. 
 
18.3 – 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. 
 
18.4 – A PMSJC poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 
 
18.5 – 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. 

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

 
18.7 – Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar, também, cópia do “Termo de 
Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.  
 

19 – DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO 

 

19.1 – Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, a 
Administração poderá revogar a licitação, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93.  
 
19.2 – A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 59 da Lei 8666/93. 
 
19.3 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

20 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 
20.1 - O fornecedor ou licitante que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o contraditório 
e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação; 
d) declaração de inidoneidade; 
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
20.1.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a da 
alínea “b”, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
20.2 – advertência – nos casos de: 
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; 
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 
 
20.3 – Multas – nos seguintes casos e percentuais: 
20.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega ou execução 
do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso; 
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b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 
excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” deste Item; 
d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente; 
e) 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta, no caso de desistência da proposta, após ser declarado 
vencedor, sem motivo justo; 
f) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato. 
20.3.2 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da 
falta cometida. 
20.3.3 - A sanção pecuniária prevista na alínea “d” do Item 20.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão 
contratual que não ensejam penalidades. 
 
20.4 - Suspensão temporária de participação em licitação: 
20.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de contratar 
com Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, 
respeitado o limite de 02 (dois) anos. 
 
20.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:  
20.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
20.6 - declaração de inidoneidade: 

a) 20.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 
toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 20.4.1. 

20.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em 
função da natureza e gravidade da falta cometida. 

 

20.7 – As multas previstas no Item 20.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 
judicialmente, se for o caso. 
 
20.8 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 20.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
21.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no 
presente edital e seus anexos. 
 
21.2 – A PMSJC reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e 
veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas. 
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21.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 
 
21.4 – O(a) Pregoeiro(a) solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar 
necessário. 
 
21.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o(a) Pregoeiro(a), quando necessário, profissionais de 
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como 
qualquer outro servidor desta PMSJC. 
 
21.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 
com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 
 
21.7 – O(a) Pregoeiro(a) resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 

 
21.8 – Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos interessados pelo telefone 
(28) 3556-1120, em dias úteis no horário de 08h às 17h, e-mail pregao.calcado@gmail.com.   

 
21.9 – O(a) Pregoeiro(a) pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar 
proposta mais vantajosa para a Administração. 
 
21.10 – 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, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
21.11– Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição: 
 
ANEXO 01 – Termo de Referência; 
ANEXO 02 – Modelo de Credenciamento; 
ANEXO 03 – Modelo de Declaração de Atendimento às Exigências Habilitatórias; 
ANEXO 04 – Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, Art. 7º, da Constituição Federal, Modelo de 
Declaração de Superveniência, Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO 05 – Minuta de Contrato – Para casos de aquisição de produtos com entrega parcelada;  
ANEXO 06 – Planilha de Formação de Proposta Comercial 
 
 
 

São José do Calçado/ES, 24 de março de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

Claudio Roberto Canova 
Gabinete do Prefeito 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

ANEXO 01   

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 

I – OBJETO  
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis dos veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e 
integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibilização de Rede Credenciada de 
Postos de Combustíveis no Estado do Espirito Santo, de forma a garantir a operacionalização da frota da Prefeitura 
do Município de São José do Calçado.  
   
II – DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
  A contratada, além das atividades básicas e obrigatórias para garantir o uso do serviço a ser 
contratado, deverá assegurar o que se segue: 
  Deverá ser baseado na utilização de cartão de controle (magnético ou microprocessado), que 
possa ser utilizado na rede de postos credenciados pela contratada. 
  Cada veículo terá um único cartão magnético ou microprocessado, que deverá constituir-se em 
uma ferramenta de controle e gestão dos combustíveis consumidos nos postos que integram a rede credenciada.  
  Deverá garantir a segurança e a integridade de todas as informações obtidas por ocasião dos 
abastecimentos realizados na rede credenciada. 
  Deverá dispor de um software de gestão de abastecimento, que possibilite, por meio de acesso via 
internet (on-line), que os usuários previamente cadastrados e autenticados por meio de senha individual, possam 
acessar a base de dados com o objetivo de estabelecer parâmetros para os abastecimentos, realizar consultas e 
obter relatórios gerenciais, solicitar novos cartões, credenciar e/ou descredenciar veículos e condutores, realizar a 
manutenção de cadastros, dentre outras funcionalidades. 
  Deverá permitir que todas as alterações realizadas on-line, por meio do software de gestão, sejam 
processadas e validadas em tempo real, produzindo efeitos imediatos;  
  Deverá, por ocasião de cada abastecimento, capturar e efetuar o registro informatizado de todos 
os dados referentes àquele procedimento, integrando-os em uma base de dados permanente e constantemente 
atualizada, para, em seguida, por meio do software de gestão, transformá-los em informações gerenciais, analíticas 
e financeiras, que serão disponibilizadas aos gestores da frota e setorial, para subsidiar a tomada de decisão;  
  O registro das informações referentes aos abastecimentos será realizado por meio de 
equipamentos periféricos específicos para leitura e gravação de dados, instalados nos postos da rede credenciada; 
  Deverá, por ocasião de cada abastecimento realizado nos postos da rede credenciada, validar o 
procedimento e registrar todas as informações necessárias para o posterior pagamento do combustível fornecido;  
  O preço máximo pago pelos combustíveis ficará limitado ao preço médio de mercado apurado 
pela Agencia Nacional de Petróleo do estado – ES, sob pena de retenção ou cobrança de eventual diferença.   
  Deverá permitir o estabelecimento de, pelo menos, 02 (dois) diferentes níveis de acesso ao 
software de gestão (gestor da frota e gestor setorial), sendo certo que o gestor setorial somente poderá ter acesso 
às informações referentes aos veículos pertencentes à Secretaria a qual esteja vinculado. 

 O nível gestor da frota deverá permitir acesso total e irrestrito a todas as funcionalidades do sistema, bem 
como a visualização de toda a frota e será conferido somente aos Servidores Cláudio Roberto Canova (01 
acesso) e ao servidor Sr. José Geraldo Rodrigues (01 acesso);  

 O nível gestor setorial deverá permitir acesso a todas as funcionalidades do sistema, exceto inclusão e 
exclusão de veículos, somente dos veículos pertencentes à secretaria pertinente, em número de até 02 
(dois) acessos por secretaria, a servidor a ser escolhido pelo Gestor da referida secretaria, dentre 
ocupantes de posição em nívelde Cargo Comissionado ou Função Gratificada pertencente àquela Pasta;  

 
  O responsável pela parametrização do sistema será do nível gestor de frota; 
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  A composição da Prefeitura para distribuição do sistema gestor setorial é de 10 Secretarias. 
  A contratada deverá disponibilizar um cartão para cada uma das 10 (dez) unidades, totalizando 
um número não inferior ao do total de veículos da frota municipal (próprios e locados) da Prefeitura do Município 
de São José do Calçado, aproximadamente 90 (noventa) veículos,que serão identificados pela logomarca da 
Prefeitura (quando próprios) e pelos dados individuais dos respectivos veículos, totalizando um número 
aproximado de 100 (cem) cartões. 
  Os cartões deverão ser disponibilizados e direcionados aos veículos, e, não, aos usuários do 
mesmo, de forma que a utilização dos veículos por diferentes condutores seja facilitada e otimizada. 
  A Contratada deverá disponibilizar cartões extras (reserva), que possam ser imediatamente 
utilizados no caso de falhas ou extravio dos cartões em uso, garantindo a continuidade dos abastecimentos e do 
controle que vinha sendo realizado, até que um novo cartão seja confeccionado para substituir definitivamente o 
cartão original;  
  Os cartões extras (reserva) deverão permitir a vinculação a um veículo da frota da Prefeitura, por 
meio da respectiva placa, sendo que essa vinculação e a posterior desvinculação deverão ser realizadas nos níveis 
de gestor da frota, de forma on-line e em tempo real, por meio do software de gestão;  
  Ao serem desvinculados de um determinado veículo, os cartões extras deverão ser bloqueados, 
até que surja a necessidade de serem utilizados novamente, com o propósito de se evitar o uso indevido desse 
recurso;  
  A quantidade de cartões extras (reserva) não poderá ser inferior a 10% do total de cartões 
distribuídos.  
  Durante a execução de qualquer operação realizada na rede credenciada, cada condutor deverá 
ter sua identificação validada por meio de cartão de identificação funcional, matrícula funcional e/ou 
portaria de nomeação municipal, não se admitindo a realização de qualquer operação sem que haja a plena 
identificação do veículo e do respectivo condutor; 
   Caberá à empresa contratada, a responsabilidade pela solução técnica que identifique o condutor 
e o veículo no ato do abastecimento e que coíba, com agilidade e segurança, as eventuais transações não 
autorizadas (protegidas), bem como, identifique e registre as transações realizadas em desacordo com os 
parâmetros estabelecidos (inconsistências); 
  As tentativas de realização de transações protegidas e as inconsistências registradas deverão ser 
informadas ao gestor da frota/contrato, no prazo máximo de 24 horas após a respectiva ocorrência.  
  Deverá emitir comprovante da transação realizada, independentemente da solicitação do 
condutor, com, no mínimo, os seguintes dados: identificação do posto (nome e endereço), identificação do veículo 
(placa), hodômetro do veículo no momento do abastecimento, tipo de combustível e/ou serviço utilizado, data e 
hora da transação, quantidade de litros, valor da operação, além do local destinado para o condutor informar o 
CPF e consignar sua assinatura;  
  Deverá permitir, em situações excepcionais,que os abastecimentos e os serviços realizados 
e pagos pela Prefeitura por outros meios, por ocasião de viagens para cidades que não possuam postos 
credenciados, sejam registrados manualmente, por meio de processo de captura não convencional, 
conforme solução a ser definida e apresentada pela empresa contratada, a fim de garantir o controle 
efetivo do consumo verificado pela totalidade dos veículos que integram a frota municipal;  
  Deverá permitir, em caso de falhas dos equipamentos periféricos ou dos cartões, ou ainda, diante 
da ocorrência de situações adversas, como falta de energia elétrica, falhas de conexão, dentre outras, a adoção de 
procedimento contingencial, que garanta a realização do abastecimento e a obtenção das informações necessárias 
para o controle e a gestão dos procedimentos realizados, além de não comprometer a continuidade das atividades 
operacionais da Prefeitura;  
  Deverá permitir o registro, na base de dados do sistema, do valor do combustível negociado 
diretamente com os postos da rede credenciada, que passará a ser considerado nos casos de abastecimentos 
futuros, independente do preço indicado na bomba;  
  Deverá permitir a geração dos dados, capturados por ocasião de todos os abastecimentos 
realizados na rede credenciada, para posterior importação pelo software de controle de frota utilizado pela 
Prefeitura, de acordo com o leiaute (layout) e as regras de negócio definidas pela Prefeitura;  
  Caberá à empresa contratada a responsabilidade pela geração quinzenal dos dados, que deverão 
contemplar, no mínimo: identificação do posto (nome, endereço e CNPJ), data do abastecimento (data e hora), 
quilometragem no momento do abastecimento, tipo de combustível, quantidade de litros, valor unitário do 
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abastecimento por litro, valor total do abastecimento, identificação do veículo (placa), identificação do motorista, 
número da ordem de serviço.  
  As informações deverão ser geradas e disponibilizadas quinzenalmente no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após a consumação do abastecimento do último dia do período.  
  Os arquivos de dados deverão ser gerados no formato “CSV” (arquivos texto separados por 
vírgula) e transmitidos, via internet, por meio de conexão com o servidor disponibilizado pela Prefeitura ou, 
preferencialmente, serem disponibilizados para cópia (“download”) pela Prefeitura numa página (site) 
desenvolvida pela Contratada especialmente dedicada para esse fim. O acesso à página deverá ser controlado com 
o uso de login/senha, fornecido e gerenciado pela Contratada.  
  Deverá permitir a parametrização do abastecimento, por meio de critérios estabelecidos pelos 
gestores da frota e gestor do contrato, com a finalidade de regular os abastecimentos de acordo com o perfil 
operacional de cada um dos veículos ou grupo de veículos;  
  A possibilidade de parametrização deverá contemplar, no mínimo, os seguintes requisitos:  

 Desempenho do veículo - km/l (mínimo e máximo), considerando apenas o combustível principal, nos 
casos de veículos com motorização flex;  

 Tipo de combustível (principal e secundário);  
 Quantidade de litros permitida (combustível principal e secundário), considerando a capacidade do 

tanque do veículo;  
 Tipo de serviços por veículo;  
 Intervalo de tempo entre as transações, considerando a possibilidade de abastecimento simultâneo com 

combustível principal e secundário;  
 Valor permitido por transação e por tipo de serviço (mínimo e máximo);  
 Limite de crédito permitido durante o mês;  
 Quantidade de transações permitidas (calendário, horário, mínimo e máximo);  
 Preço por litro, por tipo de combustível e por município (mínimo e máximo);  
 Rede credenciada disponível (uf, município e estabelecimento), e  
 Hodômetro (caso seja definido, o sistema não deverá aceitar a indicação de quilometragem inferior à 

indicada no último abastecimento, sendo que no caso de erro, deverá haver a possibilidade de correção, 
pelo respectivo gestor, em tempo real, por meio de acesso ao software de gestão, a fim de não 
comprometer o abastecimento e a operacionalidade do veículo.  

 
  Os parâmetros poderão ser definidos com caráter restritivo, que impeçam a realização do 
abastecimento (transações protegidas) ou com caráter informativo, que apenas alertam os gestores da frota 
quando ocorrerem situações predefinidas, sem, contudo, restringir a realização do abastecimento 
(inconsistências);  
  O sistema deverá permitir a possibilidade de alteração de determinados parâmetros, pelos 
respectivos gestores, em tempo real, por meio de acesso ao software de gestão, a fim de não comprometer o 
abastecimento e a operacionalidade de determinado veículo;  
  Caso haja a realização, pela rede credenciada, de abastecimentos de combustíveis, sem a devida 
cobertura de crédito, por inobservância dos parâmetros estabelecidos, será de total responsabilidade da empresa 
contratada;  
  O sistema deverá possibilitar e garantir a emissão de relatórios gerenciais, financeiros, 
operacionais e cadastrais, que possibilitem o controle das despesas, consumo, condutores e veículos, além dos 
possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados.  
  A Contratada deverá disponibilizar no sistema, no mínimo, os seguintes relatórios:  

 Relação cadastral dos veículos por unidade, em todos os níveis;  
 Histórico completo das operações realizadas pela frota, contendo a indicação de todos os dados obtidos 

durante os abastecimentos, tais como: data, hora,identificação do estabelecimento, identificação do 
condutor, identificação do veículo (placa), hodômetro do veículo no momento do abastecimento, tipo de 
combustível, quantidade em litros adquiridos, valor unitário por tipo de combustível, valor total da 
operação em r$ (reais).  

 Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado;  
 Demonstrativo das despesas realizadas por tipo de combustível, com preço médio unitário por tipo de 

combustível, por veículo ou grupo de veículos;  
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 Demonstrativo do total consumido e do saldo remanescente por cartão, em r$ e em percentual;  
 Indicação dos desvios de hodômetro, média de consumo do veículo e tipo de combustível;  
 Despesas realizadas por secretaria, em todos os níveis e por tipo de serviço;  
 Desconto sobre o preço da bomba, à vista, considerando eventuais negociações realizadas diretamente 

com o posto da rede credenciada;  
 Individual por veículo, identificando a quilometragem percorrida entre os abastecimentos, intervalo de 

tempo e média de consumo por litro;  
 Demonstrativo de desempenho dos veículos por condutor, por tipo de veículo, por unidade;  
 Consolidação de despesas por veículo ou grupo de veículos;  
 Consumo e custo (km/l), por veículo ou grupo de veículos, considerando a utilização de combustível 

principal pelos veículos flex;  
 Relatórios financeiros, e  
 Demonstrativo das transações realizadas em situações não convencionais, identificando o veículo, o 

condutor, o estabelecimento e os valores abastecidos.  
 
  O software de gestão deverá permitir a obtenção de relatórios relativos a todo o período de 
vigência do contrato, sendo flexível, aos gestores, a seleção do período de consulta;  
  Os relatórios deverão ser disponibilizados, em tempo real, a partir do acesso ao software de 
gestão de abastecimento e demonstrar a situação atual verificada na frota naquele momento, considerando todos 
os abastecimentos realizados até então.  
  Os relatórios deverão ser acessados e visualizados pelos gestores, com estrita observância dos 
respectivos níveis de acesso.  
  A Contratada deverá ainda:  
  Disponibilizar relatórios, que identifique as transações protegidas por parâmetros que não foram 
realizadas, por não terem sido autorizadas, bem como aquelas realizadas em desacordo com os parâmetros 
estabelecidos pelos gestores (inconsistências);  
  Esse relatório deverá ser disponibilizado aos gestores, com observância dos níveis de acesso, no 
prazo máximo de 24 horas após o registro da ocorrência, devendo conter informações referentes ao veículo, 
condutor, estabelecimento e o motivo que ensejou o bloqueio ou o alerta.  
  Disponibilizar, até o terceiro dia útil de cada mês, relatório denominado Demonstrativo Mensal de 
Consumo de Combustível (DMCC), que contemple, na integra, todos os abastecimentos realizados no mês anterior; 
  Elaborar, mensalmente, relatório gerencial personalizado, que indique o perfil de utilização dos 
veículos que integram a frota da Prefeitura, que deverá apresentar, necessariamente, indicadores que demonstrem 
a relação R$/L, KM/L, KM/veículo, R$/KM, com a finalidade de identificar a necessidade de implantação de 
medidas que visam à melhoria contínua, por meio da otimização do uso do sistema e da redução dos custos 
decorrentes dos abastecimentos;  
  Disponibilizar relatório que apresente, de forma consolidada, a quantidade (em litros) e os 
valores (em R$) dos combustíveis aplicados nos veículos da frota da Prefeitura, com a possibilidade de indexação 
individual ou conjunta dos seguintes atributos: tipo combustível, município, Secretaria ao qual está vinculado 
o veículo, com possibilidade de corte diário, semanal, quinzenal e mensal; 
  Priorizar as demandas de alterações sistêmicas, especialmente quanto à forma de apresentação 
dos relatórios e as ações para tratamento dos mesmos, sendo que, para tanto, serão agendadas reuniões, na sede 
da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Pedro Vieira, 58 – Centro, com a participação da Contratada e dos 
gestores da frota, ocasião em que será definido o prazo para execução das alterações;  

 Deverá permitir, além dos dados comuns a todos os veículos, o cadastramento de informações 
particulares, que caracterizam um veículo, possibilitando a obtenção de relatórios e consultas a partir desses 
dados. 
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DA REDE CREDENCIADA  
 
  A contratada deverá disponibilizar, à contratante, acesso à listagem ampla e atualizada de sua 
rede credenciada. 
  Entende-se por rede credenciada o conjunto de estabelecimentos, cujo ramo de atividade é o 
comércio varejista de combustíveis, previamente selecionados pela empresa prestadora do serviço de gestão de 
abastecimento e disponibilizados para a realização do abastecimento dos veículos pertencentes à frota da 
Prefeitura. 
  A empresa contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a 
vigência do contrato, rede credenciada que permita o abastecimento dos veículos que integram a frota da 
Prefeitura, observada a quantidade mínima de estabelecimentos e suas respectivas localizações definidas por este 
Termo de Referência. 
  A rede credenciada deverá contar com no mínimo 01 (um) posto de abastecimento localizado no 
município de São José do Calçado, além de pontos de abastecimento localizados nas principais Rodovias e 
Municípios pelos quais percorrem os veículos pertencentes à frota, cujo funcionamento seja ininterrupto das 
07h00 às 20h00, em dias úteis, finais de semana e feriados. 
  Nas rodovias indicadas abaixo, a rede credenciada deverá contar com postos de abastecimento, 
cuja distância entre si não exceda a 100 km:  

 BR 101; 
 BR 262; 
 BR-381 
 

  A rede credenciada deverá contar com pelo menos um posto de abastecimento nas seguintes 
cidades do Estado do Espirito Santo: Vitória, Vila Velha, Cachoeiro do Itapemirim, Serra, Colatina, Linhares; 
  Além dos municípios listados anteriormente, tendo em vista que a Administração Municipal 
precisa realizar viagens para outros estados, também deverão haver postos de abastecimento credenciados nos 
Municípios:  

 Do estado do Rio de Janeiro: Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Além Paraíba, Macaé,Teresópolis,Rio de 
Janeiro e Niterói; 

 Do estado de Minas Gerais: Coimbra, Muriaé, Ouro Preto e/ou Mariana, Governador Valadares, Uberlândia 
e Belo Horizonte; 

 Do estado de São Paulo: Sorocaba, Aparecida do Norte, São Paulo, Santos, Bauru; 
 Distrito Federal: Brasília, Gama. 
 

  Na impossibilidade de credenciamento, por inexistência de postos que se enquadram nos critérios 
estabelecidos neste termo, a empresa contratada deverá justificar por escrito e credenciar outros 
estabelecimentos, compatibilizando os critérios da distância e do horário de funcionamento;  
  A fim de atender as necessidades operacionais da Prefeitura, a Contratada deverá credenciar 
novos postos, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da solicitação formulada pelo gestor da frota ou do 
contrato; Todos os postos que integram a rede credenciada, disponibilizada para atender a frota da Prefeitura, 
deverão estar devidamente equipados para realizar transações de acordo com a solução tecnológica adotada pela 
empresa contratada, especialmente quanto ao modelo de cartão fornecido aos veículos;  
  Os valores dos combustíveis fornecidos pela rede credenciada serão faturados de acordo com o 
preço da tabela da ANP do Estado do Espírito Santo mês a mês, ou do valor negociado diretamente com o 
estabelecimento, caso essa possibilidade tenha sido efetivada;  
  A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do 
combustível, não respondendo a Prefeitura solidária ou subsidiariamente por este pagamento;  
  Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que sua rede credenciada 
possui estabelecimentos que apresentam condições de atender, de imediato, 50% da frota, além de comprovar 
também que tem credenciado em sua rede os três postos credenciados no Município de São José do Calçado 
(mínimo exigido). 
  A comprovação da rede credenciada deverá ser realizada por meio do envio de relação (em 
formato MS-Excel), indexada por município, contendo nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço, telefone e 
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horário de funcionamento do posto, bem como a distância compreendida entre o estabelecimento e a Secretaria de 
Obras e Serviços.  
  Caso seja necessário, os demais estabelecimentos deverão ser credenciados dentro do prazo de 
implantação do sistema, a CONTRATADA DEVE: Não credenciar e/ou descredenciar o posto de abastecimento de 
combustível que esteja sancionado pelo não cumprimento das legislações vigentes sobre o controle de poluição do 
meio ambiente, em especial as regulamentações do IBAMA, CONAMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
similares. 
 
DA IMPLANTAÇÃO  
 
  A Contratada deverá implantar o sistema em todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São 
José do Calçado, deixando-o em condições de pleno funcionamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado 
do recebimento, por ela, da autorização para início dos serviços, considerando o seguinte cronograma: 

 Cadastramento dos veículos, equipamentos e usuários no sistema de gestão – 10 dias 
 Confecção e fornecimento dos cartões individuais – até 20 dias 
 Fornecimento, ao contratante, dos dados cadastrais da rede de postos credenciados – 20 dias 
 Treinamento dos condutores e gestores das sub frotas – 30 dias 
 Credenciamento dos postos necessários para atendimento à totalidade do serviço – 30 dias 

 
  O processo de implantação do sistema compreende as seguintes atividades:  

 Cadastramento dos veículos;  
 Cadastramento dos usuários (gestores / condutores);  
 Definição da logística da rede de postos credenciados;  
 Preparação, distribuição e instalação dos equipamentos periféricos;  
 Fornecimento à prefeitura da relação dos postos credenciados;  
 Treinamento dos gestores e condutores;  
 Fornecimento de cartões para os veículos;  
 Divulgação da senha dos condutores, e  
 Outras julgadas necessárias. 

 

  A Contratada deverá fornecer, sem custo extra à administração, programa de capacitação de 
pessoal para os condutores e gestores envolvidos na utilização do sistema, que deverá abordar:  

 Operações de cadastramento, parametrização dos cartões e limite de crédito;  
 Detalhamento dos procedimentos para utilização do software de gestão;  
 Emissão de consultas e relatórios, por meio do software de gestão;  
 Informações relativas à eventuais falhas operacionais e as providências necessárias para saná-las; 

aplicações práticas do sistema e do software de gestão;  
 Outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta utilização do sistema.  

 
  O treinamento deverá ser ministrado na sede da Prefeitura e a quantidade de instruendos 
(alunos) obedecerá ao seguinte critério:  

 Até 02 (dois) instruendos por Secretaria (total 30); e  
 Até 03 (três) instruendos gestores (administrativo);  

 

  Todos os materiais e equipamentos necessários para a realização do treinamento serão de inteira 
responsabilidade da Contratada;  
  Para contribuir com o processo de treinamento, a Contratada deverá elaborar e fornecer, no 
mínimo, 01 (um) exemplar dos materiais de apoio a seguir definidos, para cada Secretaria Municipal: Guia do 
usuário, com orientações necessárias para a realização de todas as atividades afetas aos gestores da frota, em 
todos os níveis; Vídeo em mídia tipo DVD e Pen-Drive, voltado ao treinamento dos condutores, com apresentação 
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do produto e as orientações necessárias para a realização de todas as atividades afetas aos condutores, inclusive 
em relação aos procedimentos a serem adotados pelos frentistas nos postos da rede credenciada.  
DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
  Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços 
descritos no presente Termo de Referência, à Prefeitura é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir 
a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços prestados.  
  Para tanto, o fiscal do contrato poderá: Ter livre acesso aos locais de execução do serviço; Exercer 
a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar seu efetivo cumprimento; Realizar a supervisão das 
atividades desenvolvidas pela empresa contratada, efetivando avaliações periódicas; Apresentar planilha dos 
serviços efetivamente executados, para efeito de medição, descontando-se do valor devido, o equivalente à 
indisponibilidade dos serviços contratados decorrentes de motivos imputáveis à empresa contratada, sem 
prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato. 
 
DA ESTIMATIVA DE CONSUMO 
 
  Conforme informado anteriormente, a Prefeitura Municipal de São José do Calçado conta, 
atualmente, com aproximadamente 90 (noventa) veículos. 
  Tendo em vista que a atual gestão acabou de assumir o Governo e encontrou um total descaso 
com a coisa pública, principalmente com o sucateamento da frota municipal, ainda não é possível afirmar, com 
precisão, o número de veículos pertencentes à frota Municipal.Vale dizer que existe um processo em andamento 
para a avaliação do Patrimônio Municipal, e, embora saibamos o número de veículos registrados, ainda não foi 
possível concluirquais estão em condições e uso, quantos dependem de manutenção e, também, quantos estão em 
estado de “inservíveis”.Mas, para fins de estipulação do número de cartões a serem confeccionados, 
consideraremos que o Município possui 90 (noventa) veículos. 
  No ano de 2020, em razão da Pandemia do COVID-19, o consumo aproximado com combustível foi 
de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo valor inferior ao da média, haja vista a 
suspensão da prestação de algumas atividades.  
  No referido ano, o consumo estimado de combustível foi de 150.000 (cento e cinquenta mil) litros 
de gasolina comum, 10.000(dez mil) litros de etanol e 40.000 (quarenta mil) litros de diesel/diesel S10. 
  Em razão disso, para o balizamento dos preços a serem praticados neste processo, utilizaremos os 
dados de 2019, que apresentam um gastoaproximado de R$1.240.000 (um milhão, duzentos e quarenta mil reais), 
haja vista que o consumo de combustível aproximado foi o de 180.000 (cento e oitenta mil) litros de gasolina 
comum, 15.000 (quinze mil) litros de etanol e 50.000 (cinquenta mil) litros de diesel/diesel s10. 
  Para a presente contratação, estima-se o consumo anual de 192.000 (cento e noventa e dois mil) 
litros de gasolina comum, 18.000 (dezoito mil) litros de etanol e 40.000 (quarenta mil) litros de Diesel S10 e 
20.000 (vinte mil) litros de Diesel comum. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 Fazer cumprir fielmente as cláusulas do Contrato.  
 Designar fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.  
 Atestar a nota fiscal/fatura ou devolvê-la, em caso de desacordo ou por descumprimento ao pactuado, no 

prazo de 2 (dois) dias úteis após o seu recebimento, encaminhando-a para pagamento, desde que 
cumpridas todas as exigências pactuadas.  

 Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições e prazos estabelecidos no instrumento 
contratual, desde que cumpridas todas às exigências pactuadas.  

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.  
 Notificar à contratada a ocorrência de serviços que estiverem em desacordo com instrumento contratual.  
 Fiscalizar os documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

solicitando os originais quando julgar necessário.  
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 Cumprir e garantir o pleno cumprimento do instrumento de contrato, praticando as melhores técnicas 
administrativas e operacionais de mercado.  
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 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, tendo funções 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.  

 Atender, por meio de preposto designado, as solicitações da CONTRATANTE, prestando as informações 
referentes à prestação dos serviços, bem como as correções de eventuais irregularidades na execução do 
objeto contratado.  

 A contratada deverá providenciar a correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, no prazo de 
até 24 horas, sob pena de aplicação de sanções.  

 Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras 
que serão objeto de apreciação pelo contratante.  

 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 
contratação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIO ROBERTO CANOVA 

Chefe de Gabinete 
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QUANTITATIVOS ESTIMADOS  

 

ITEM ESPEFICIFICAÇÃO UNID QUANT. 

ESTIMADA 

QUANT. 

MÁXIO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

MÉDIO ANP 

TAXA MÁXIMA 

DE 

ADMINISTRAÇÃO 

ADMITIDA 

(*) PREÇO 

TOTAL 

ESTIMADO 

01 GASOLINA COMUM L 192.000  4,624  

 

2,3% 

R$ 887.808.00 

02 
ÓLEO DIESEL COMUM  

L 

20.000  3,749 R$ 74.980,00 

03 ÓLEO DIESEL S-10 L 40.000  3,812 R$ 152.480,00 

04 ETANOL l 18.000  3,786 R$ 68.148,00 

     
 

R$ 1.183.416,00 

 
- A prestação de serviço será realizada de forma PARCELADA, de acordo com as solicitações das 
Secretarias Municipais requerentes e do Gabinete do Prefeito do Município de São José do Calçado/ES, 
quando e se delas o Município tiver necessidade, não gerando obrigatoriedade para a quantidade não 
solicitada. 
 
- O valor percentual relativo à taxa de administração será fixo e irreajustável, durante vigência do 
contrato e suas possíveis prorrogações, mesmo que seja negativo. 
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ANEXO 02 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
São José do Calçado,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro da PMSJC 
 
 
Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial Nº 03/2021. 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável (is) legal(is) pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________  vem pela 
presente, informar a Vossa Senhoria, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________, Carteira(s) de 
identidade nº(s) _________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a 
pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos 
lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao 
certame. 
 
 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa com firma reconhecida em Cartório) 

 
 
 
Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga. 
 
 
 
 
  



Estado do Espírito Santo 

Prefeitura Municipal de São José do Calçado 
Comissão Permanente de Licitação 

24 

 

Página 24 de 35 

 

CA
LÇ AD

O
-E

S

ANEXO 03 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 

 
 
 MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
São José do Calçado,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro da PMSJC 
 
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão Presencial Nº 
03/2021. 
 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________ DECLARA, sob as 
penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as 
exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei Federal 
nº 10.520/02. 
 
 

Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa) 
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ANEXO 04 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 
 

São José do Calçado,ES,_________de______________de 201_______. 
 
 
Ao 
Pregoeiro da PMSJC 
 
Referente: Declarações para participar do Pregão Presencial nº 03/2021. 
 
 
A empresa ________ (Nome da Empresa) _________, estabelecida à __________ (Endereço Completo) __________, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________________, declara sob as penalidades cabíveis que: 
 
1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, bem como, para os fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não empregamos 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 
(dezesseis) anos. 

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes (    ). 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão em referência. 
 
3º) Inexiste fatos que venham declarar inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou 
que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública do Município de 
Piúma-ES. 
 
 

 
 

(Assinatura, Identificação do representante legal da empresa e da 
empresa) 
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ANEXO 05 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

MINUTA DE CONTRATO PARA A MODALIDADE PREGÃO 
 

CONTRATO Nº. ________/201__ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº0XX/2021. 
PROCESSO N.º  /201821. 
 
O Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Aníbal de 
Souza Gonçalves, Acaiaca, cidade de Piúma/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. XXXXX, neste ato representado por 
seu representante legal, Sr. XXXX, casado, portador da Carteira de Identidade nº XXXXX e inscrito no C.P.F. sob nº 
XXXXX, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa __________ 
inscrita no CNPJ sob o nº ________, com sede na Rua: __________  Nº ______, Bairro ________, município de ____________, 
neste ato representado por seu representante legal o Sr. ___________, portador do R. G. nº. __________ e inscrito no 
CPF sob o nº. ________, brasileiro, __________, empresário, residente e domiciliado a Rua: __________  Nº ______, Bairro 
________, município de ____________,  e/ou a Sr. ___________, brasileiro,_________,inscrita no CPF sob nº __________doravante 
denominado CONTRATADA, ajustam o presente a Aquisição/Prestação de Serviços de _________________ – 
Secretaria de ___________, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme os termos do Processo acima 
epigrafado, e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
1.1 – O objeto da presente licitação é a Aquisição/Prestação de Serviços de _________________ – Secretaria de 
___________, conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital para 
todos os fins.  
1.2 – A entrega será parcelada, conforme solicitação da (s) Secretaria (s) ________________, devendo ser efetuada em 
um prazo Máximo de até ________ dias ininterruptos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviços 
emitida pela Secretaria requisitante. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 – O presente contrato decorreu da Licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº. _______/201___, 
Processo Administrativo nº ______/201__, nos moldes da Lei Federal n° 10.520/02 e Lei Federal n° 8666/93. 

2.2 – Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive as propostas, que 
compõem o Pregão Presencial/Eletrônico nº _____/201___¸ completando o presente contrato para todos os fins de 
direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1 – O contrato terá vigência pelo período de ______ (_______) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado de acordo com os parágrafos do Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

4.1 – O prazo para entrega terá início a partir do recebimento da Ordem de Serviços emitida pela própria 
Secretaria, no prazo fixado no Item 1.2 da Cláusula Primeira. 

4.2 – A Secretaria requisitante, será responsável pela gestão e fiscalização deste Contrato, em conjunto com o 
Fiscal do Contrato designado, a quem caberá aprovar os serviços a serem realizados, bem como atestar as notas 
fiscais, as quais deverão ser encaminhadas com todos os dados necessários. (SERVIÇOS) 

4.3 - O local a serem entregues os cartões magnéticos e da listagem de postos credenciados será na Sede da 

Prefeitura Municipal de São José do Calçado, Praça Pedro Viera, nº 9, CEP 29.470-000, Secretaria Municipal de 

Administração. 
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4.4 – Prazos: 

          4.4.1 – Da entrega dos cartões magnéticos: 7 (sete) dias úteis após a assinatura do Contrato; 

          4.4.2 – Da entrega da listagem dos postos credenciados: 3 dias úteis após a assinatura do Contrato; 

                   4.4.2.1 – A disponibilização da listagem dos postos credenciados poderá ser feita de forma física ou 

eletrônica. 

4.5 – Qualquer fato que impossibilite o cumprimento dos prazos aqui estabelecidos deverá ser comunicado 
formalmente pela CONTRATADA a Secretaria de Administração desse Município.    

CLAUSULA QUINTA– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 – As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação na modalidade Pregão Presencial/Eletrônico 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Órgão Dotação 
Natureza de 

Despesa 
Ficha Fonte 

Secretaria ___________ 
(especificar) 

    

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR  

6.1 – O Município de São José do Calçado/ES pagará a Contratada pela entrega do serviço o valor global de R$ 
______ (____________), conforme relação de itens do Anexo I do Contrato, cuja taxa (administração ou desconto) 
corresponde a __%(...................). 

6.2 – No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação de serviços, dentre eles, softwares, 
direitos trabalhista, encargos sociais, seguros, frete, transporte, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros 
custos e benefícios, bem como demais despesas necessárias à perfeita conclusão do objeto licitado que porventura 
venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação de serviços. 

6.3 - Sobre o valor da nota fiscal haverá incidência da Taxa de Desconto, conforme o resultado da licitação.  

6.4 – Para os abastecimentos na região da Grande Vitória, o valor de referência será o preço médio ao consumidor 
referente ao local do abastecimento, divulgado pela Agencia Nacional do petróleo – ANP, através da tabela 
constante no endereço eletrônico http://www.anp.gov.br; 
 
6.5 – Para os abastecimentos na região Norte do Estado, o valor de referência será a média simples ao consumidor 
dos Municípios Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus, divulgados pela Agencia Nacional do petróleo – ANP, 
através da tabela constante no endereço eletrônico http://www.anp.gov.br; 
 
6.6 -  Para os abastecimentos na região Sul do Estado, o valor de referência será a média simples ao consumidor 
dos Municípios Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, e outros divulgados pela Agencia Nacional do petróleo – ANP, 
através da tabela constante no endereço eletrônico http://www.anp.gov.br. 
 
6.7 – Para os Abastecimentos em outros Estados e no Distrito Federal, o valor de referência será a média ao 
consumidor por Estado em que ocorrer o Abastecimento. 

CLAUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DOS VALORES E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

7.1 – Os preços firmados entre os contratantes serão passiveis de reajustes após 01(um) ano de vigência do 
contrato administrativo, resguardando a revisão para manter o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente 
fundamentado.  

7.2 – Admitir-se-á o reequilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, sob os ditames legais contidos no art. 65, 
inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/1993, obedecendo-se às prescrições contidas na referida Lei. 

7.3 - A prorrogação do prazo de vigência contratual será feita observando condições mais vantajosas para o 
CONTRATANTE, assim como a boa execução contratual por parte da CONTRATADA. 

http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1 - A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 
 
b) Efetuar à Contratada o pagamento do preço ajustado no presente contrato; 

 
c) Designar Servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização do objeto deste contrato. 
 
8.2 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 
8.2.1– DO FORNECIMENTO DOS CARTÕES 
 a) Executar integralmente o objeto contratado, em conformidade com as especificações técnicas e 
legislação vigente; 
 b) Fornecer cartões magnéticos personalizados sem ônus adicionais, acompanhado da respectiva senha 
de utilização; 
 c) Fornecer uma via do comprovante da operação emitida pela máquina do cartão de abastecimento, 

constando, placa do veículo, quilometragem/horímetro, nome do condutor ou número de registro funcional, quantitativo 

em litros abastecidos, valor, hora e data; 
 d) Fornecer acesso eletrônico (via internet) para que o CONTRATANTE tenha condições de:  
  d.1) acessar o relatório gerencial e operacional da frota;  
  d.2) efetuar bloqueio/desbloqueio/cancelamento dos cartões;  
  d.3) - alterar limites;  
  d.4) - substituir senha;  
  d.5) - solicitar cartões;  
  d.6) - cadastrar condutores; 
  d.7) - O sistema deverá possibilitar ao gestor designado pelo Município o bloqueio, desbloqueio e 
troca de senha; 
 e) 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; 
 f) Disponibilizar rede de abastecimento que atenda aos padrões da Agência Nacional de Petróleo; 
 g) Providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 1 
(uma) hora, em caso de pane em equipamento de abastecimento, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de 
força maior, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato; 
 h) Designar um preposto, aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la na execução do Contrato, 
informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e do substituto em suas ausências; 
 i) Disponibilização de sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de controle 
das despesas de abastecimento da frota do Município; 

 j) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou 
prepostos durante o fornecimento do objeto licitado; responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou 
prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou 
dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
 l) Reparar os serviços que não forem realizados de acordo com as especificações do Termo de 
Referência, devendo fazê-lo no prazo determinado pela Secretaria Requisitante, sem ônus para o Município de 
Piúma. 
        m) Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, software, tributos, transporte, 
frete, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos 
relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a PMSJC. 
    n) Executar os serviços objeto deste pregão, independente das quantidades solicitada, nos locais 
indicados pela Secretaria requisitante, dentro do prazo estipulado, sem custo adicional para o município.  
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    o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários no 
fornecimento do objeto, nos limites estabelecidos pela Lei n. º 8.666/93. 
    p) Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços do objeto deste Contrato, inclusive no que se 
referir à observância da legislação em vigor. 
    q) Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não incluindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 
    r) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
    s) A eventual aceitação do objeto por parte da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar 
posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta da 
CONTRATADA. 
    t) A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos, compatíveis 
com o objeto deste Contrato, que ficará responsável para responder junto ao CONTRATANTE, acerca de quaisquer 
falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do Contrato, ficando desde já acordado que o mesmo deverá 
reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização. 
   u) 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. 

  v) Outros veículos poderão ser incorporados à relação, caso haja aumento da frota, bem como poderá 
haver supressões, em virtude de alienações ou fatos equivalentes. Nesses casos a CONTRATADA será comunicada 
por meio de correspondência oficial, observando-se o limite disposto no artigo 65, 1º, da Lei 8.666/93. 
 
8.2.2– DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 
 a) A CONTRATADA deverá disponibilizar aos servidores Central de Atendimento Telefônico/Internet – 
Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC, para consultas de saldos, além dos serviços de bloqueio, desbloqueio, 
alteração de senha e solicitação de segunda via do cartão. 
 
8.2.3– A REDE DE ESTABALECIMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DEVERÁ:  
8.2.3.1 – A Rede de Estabelecimento de postos de Abastecimento deverá: 

a) Disponibilizar equipamentos para aceitar transações com cartão eletrônico dos veículos da frota do 
Município; 

       a.1) No caso da impossibilidade de se efetuar a transação em meio eletrônico, prover forma alternativa 
para garantir a continuidade dos serviços contratados; 

b) Disponibilizar sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento do abastecimento de 
combustíveis para os veículos do Município, junto aos postos de abastecimento; 

c) Fornecer os combustíveis previstos no Anexo I deste Termo de referência. 
 
8.2.3.2 – Abaixo estão descritos os procedimentos relativos ao Fornecimento do cartão de Identificação dos 
veículos pela CONTRATADA. 

a) Cartão Único eletrônico de Identificação do veículo que possibilite, no ato da transação de 
abastecimento, identificar o motorista com os dados que foram cadastrados no sistema da CONTRATADA; 

b) A solicitação do cartão deve ser dentro do sistema da CONTRATADA; 
c) A emissão do cartão deve ser por veículo cadastrado no sistema da CONTRATADA; 
d) Os cartões deverão estar associados a apenas um único veículo especifico, para uso por meio de senha 

pessoal; 
e) caberá ao Gestor do contrato, designado pela administração, 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; 

f) o cartão disponível para abastecimento deverá funcionar por meio de senha pessoal e intransferível; 
g) O fornecimento dos cartões e equipamento é de inteira responsabilidade da CONTRATADA sem ônus 

adicionais para a CONTRATANTE, inclusive as trocas, substituições e extravio. 
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8.2.3.3 – Além da reposição referida no subitem anterior, os prejuízos causados aos veículos da CONTRATANTE 
decorrentes do uso do combustível com suas características alteradas (fora dos padrões especificados) deverão 
ser custeados pela CONTRATADA; 
 
8.2.3.4 – Os postos credenciados deverão prestar os serviços de abastecimento no mínimo de segunda a sábado 
das 7:00h às 20:00h.; 
 
8.2.3.5 – A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do 
fornecimento de combustível, ficando claro que o CONTRATANTE não responde solidaria ou subsidiariamente por 
esse pagamento. 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO  

9.1 - O pagamento será efetuado até o trigésimo dia contados do recebimento, que se dará de acordo com os 
termos deste edital, mediante a apresentação das respectivas faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pelo (a) 
Fiscal do Contrato, acompanhadas dos respectivos documentos de regularidade fiscal (CND Federal, Estadual, 
Municipal da sede da empresa, INSS e FGTS) e trabalhista (CNDT).  
 
9.1.1 - Constatando o adquirente qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura, esta será devolvida 
ao Fornecedor para as devidas correções, não sendo devida, neste caso, correção sobre os valores, ficando 
estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, 
devidamente corrigida. 
 
9.1.2 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações 
posteriores.  
 
9.1.3 - Para efeito de pagamento para objetos/serviços com entrega programada, a Contratada deverá apresentar 
junto com a nota fiscal o comprovante de entrega dos objetos/serviços, assinados por servidor da unidade da 
Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES. Este comprovante de entrega será emitido pelo servidor 
responsável pelo recebimento dos objetos/serviços; a quantidade apresentada em nota fiscal deve ser 
correspondente aos comprovantes de entrega atestados pelo servidor da PMSJC. 
 
9.2 - A PMSJC poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 
 
9.3 - O pagamento das faturas somente será feito em depósito bancário, sendo expressamente vedada á contratada 
a cobrança ou desconto de duplicatas por meio de rede bancaria ou de terceiros. 
 
9.4 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas no Edital de Pregão 
Presencial/Eletrônica n° _______/201___ no que concerne a proposta e habilitação. 
 
9.5 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar, também, cópia do “Termo de 
Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade. 
Parágrafo único – Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar as notas fiscais devidamente 
atestada pela (s) Secretária (s) requisitante (s), juntamente com o atesto do servidor Sr._______________, designado 
pela Secretaria para fiscal do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 – À Contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o contraditório e a ampla 
defesa, está sujeito às seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação; 
d) declaração de inidoneidade; 
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. 
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10.1.1 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a da 
alínea “b”, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
10.2 – advertência – nos casos de: 
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; 
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 
 
10.3 – Multas – nos seguintes casos e percentuais: 
10.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega ou execução 
do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso; 
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 
excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” deste Item; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato. 
 
10.3.2 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da 
falta cometida. 
 
10.4 - Suspensão temporária de participação em licitação: 
10.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de participar de licitações e de contratar 
com Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, 
respeitado o limite de 02 (dois) anos. 
 
10.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:  
10.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
especificamente nas hipóteses em que o licitante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
10.6 - declaração de inidoneidade: 

10.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Item 10.4.1. 
10.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em 
função da natureza e gravidade da falta cometida. 

10.7 – As multas previstas no Item 10.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 
judicialmente, se for o caso. 
 
10.8 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 10.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;  

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
 
c) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;  
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d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores;  
 
e) cometimento reiterado de falhas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da 
CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato; 
 
f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (recuperação judicial ou extrajudicial); 
 
g) a dissolução da sociedade; 
 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução 
deste contrato; 
 
i) razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere 
este contrato;  
j) a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial atualizado 
do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas partes, por meio de 
instrumento hábil.  
k) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do fornecimento 
do objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado, à 
CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; 
 
l) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste 
contrato; 
 
m) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

11.2 - A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para CONTRATANTE; 

c) judicial, nos termos da legislação processual. 

11.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS PROCESSUAIS  

12.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, nos termos do 
Art. 109 da Lei nº 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5º da Constituição Federal, que deverá ser protocolado no 
endereço mencionado neste Contrato.  
 
12.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem: 
12.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da decisão, nos casos de: 
a) Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária. 
 
b) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93. 
12.2.2 - Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão relacionada com o objeto do Contrato, nas 
hipóteses não previstas no Item anterior. 
 
12.2.3 - Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de declaração de 
inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato, podendo reconsiderar ou manter sua decisão. 
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12.3 – A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por notificação pessoal ou 
por correspondência com aviso de recebimento, e por Diário Oficial, no caso de não ser possível localizar a 
Contratada. 
 
12.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo. 
 
12.5 – A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente, sendo os eventuais recursos delas 
decorrentes dirigidos à própria autoridade competente, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para decisão do Prefeito Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO 

13.1 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem 
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 
benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta 
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus 
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

14.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação oficial do extrato deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de PiúmaSão 
José do Calçado-ES.  

15.2 - Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente contrato, em 03 
(três) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.  

Piúma - ES, ..... de ........... de 201___. 
 
 
 

______________________ 
xxxxxxxxxx 

Prefeito(a) de São José do Calçado/ES 
CONTRATANTE 

 
 
 

_____________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
Nome ______________________________________________  
Nº CPF ou RG________________________________________ 

Nome ______________________________________________  
Nº CPF ou RG________________________________________ 
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ANEXO 06 

 
PREGÃO PRESENCIAL  

Nº 0XX/2021 
 

MODELO PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE 
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E 
INTEGRADO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA 
MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE 
POSTOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO CALÇADO/ES. 

 

 

R$ 

 
(*)TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/PERCENTUAL DE DESCONTO 

 

% 

 
 

(*)Taxa de Administração/Percentual e Desconto deverá ser dado, também, por extenso: 
______________________ 
 
 
Obs.: Os valores unitários e totais de cada item que compõem a tabela de proposta poderão ser preenchidos 
somente em algarismo dentro da tabela.  
            
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias): ________________________________________________________ 
       
DECLARO que nos preços ora propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances, estão 
incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviços objeto desta proposta. 
 
Razão Social:_____________________________________________________________________________________________________ 
CNPJ: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Endereço:________________________________________________________________________________________________________ 
Telefones: ___________________________________________________________________ FAX: ______________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________________________________________________ 
Banco: ___________________________________ Agência: _______________________ Conta: ______________________________ 
Nome do representante legal para assinatura do Contrato: _________________________________________________ 
CPF: _____________________________________ Ident.: _________________________________________________________________ 
Cargo na Empresa ______________________________________________________________________________________________ 
Local/Data: ______________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________ 
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Assinatura do Representante Legal 
 
Obs: Documento apresentado dentro do Envelope 01 (Proposta Comercial) 

 


