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Processo nº 032/2019

INTERESSADO:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

ASSUNTO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO
DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E GERADOR PARA
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

DESPACHO AUTORIZADOR
Cuida-se, nestes autos, da contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de veículos
para atender à frota da Câmara de Caieiras.
O valor da contratação pretendida está estimado em R$
XXX.XXX,XX (valor por extenso) para 12 (doze) meses, e mensal de R$ XX.XXX,XX
(valor por extenso), conforme a planilha orçamentária acostada às fls. XX dos autos,
elaborada com base nos valores unitários médios de mercado aplicados com base nas
informações constantes do site da Agencia nacional de Petróleo – ANP,
http://www.anp.gov.br, quanto a média de preços aplicada no mercado.
Considerando o valor estimado da contratação
pretendida, e no uso da competência prevista na Lei 10.520/2002, AUTORIZO a
abertura de PREGÃO PRESENCIAL, a ser realizado na sede da Câmara Municipal de
Caieiras, rua Albert Hanser, nº 80 – Centro - Caieiras – São Paulo nos seguintes termos:

I. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
O fornecimento de combustível, com vistas ao
atendimento das necessidades de abastecimento da frota de veículos automotores e
gerador para a câmara municipal de Caieiras é imprescindível para a execução das
atividades desta Administração.
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A contratação de empresa especializada em
fornecimento e gerenciamento de combustível facilitará o gerenciamento e o controle
das despesas relativas ao abastecimento.
Os serviços objeto desta pretendida licitação têm como
objetivos principais:
a) Redução de despesas com a frota, através de
controles dinâmicos e eficazes.
b) Redução de despesas administrativas relativas à
frota (coleta de dados, digitação, controles gerais).
c) Flexibilidade do sistema de abastecimento, por
acesso facilitado a uma rede de postos credenciados abrangente com qualidade e
preços adequados.
d) Agilidade nos procedimentos.
e) Evolução dos controles, veracidade das informações
e redução do tempo de compilação e análise de dados.

II. DEFINIÇÃO DO OBJETO
A pretendida contratação de prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento de combustíveis para os veículos e gerador deste
Legislativo enquadra-se como “serviço comum” para os fins do artigo 1º, parágrafo
único, da Lei Federal nº 10.520/2002, uma vez que a pretendida contratação é capaz
de seguir padrões de desempenho e qualidade dos serviços oferecidos, bem como os
bens de consumo decorrentes de tal contração, qual seja, Gasolina Comum, Etanol e
Diesel S-500 são aptos a serem objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado”. Mostra-se possível, portanto, o emprego da
modalidade “pregão” para licitar o objeto pretendido.
II.A. AS EXIGÊNCIAS DA HABILITAÇÃO
Para habilitarem-se no
interessados deverão atender aos seguintes requisitos:
1. Habilitação jurídica

certame

licitatório,

os

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresária;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresárias;
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d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
1.2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede
ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF FGTS);
d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);
e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante que
comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN;
1.3. Qualificação econômico-financeira
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;
a.1). Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a”
deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.
a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano
de recuperação extrajudicial, conforme o caso.
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1.4. Declarações e outras comprovações
1.4.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com
o modelo constante do Edital- Anexo III.1, atestando que:
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se
refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição
Federal;
b) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do
artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual;
1.4.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com
o modelo constante do Edital- Anexo III.2, afirmando que sua proposta foi elaborada
de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes,
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional
ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013.
1.4.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração
subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante
do Edital - Anexo III.3, declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo
3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas
vedações previstas no mesmo diploma legal.
1.4.4.

Comprovação

da

condição

de

ME/EPP.

Sem

prejuízo

das

declarações exigidas no item 1.4.3 é admitida a indicação, pelo licitante, de outros
meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente na condição de
microempresa, de empresa de pequeno porte comprovada da seguinte forma:
1.4.4.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela
Junta Comercial competente;
1.4.4.2. Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato
de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte”, expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;
1.4.4.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal
e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, nos termos do art. 43
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da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela
Lei Complementar nº 155 de 27 de outubro de 2016;
1.5. Em todas as hipóteses referidas neste item, não serão aceitos protocolos e nem
documentos com prazo de validade vencido.
1.5.1. Na hipótese de ser a licitante a matriz, toda a documentação deverá ter sido
expedida em nome desta, e se for a filial, toda a documentação deverá ter sido expedida
em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
1.5.2. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o
participante desta licitação, execute o futuro contrato, DEVERÁ APRESENTAR TODA
A DOCUMENTAÇÃO DE AMBOS OS ESTABELECIMENTOS.

II.B. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
Ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da
Lei Federal nº 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando
couber.
A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser
aplicada juntamente com as multas previstas na minuta de Edital e Contrato, nos
termos da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
As sanções são autônomas e a aplicação de uma não
exclui a de outra.
A contratante poderá descontar das faturas os valores
correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento
de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato.
A prática de atos que atentem contra o patrimônio
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de
qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo
da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de
responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 , sem prejuízo da aplicação
das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993,
e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

Gerenciamento de abastecimento de combustíveis para os veículos e gerador da Câmara Municipal de
Caieiras
Rua Albert Hanser, nº 80 – Centro – Caieiras – SP Cep:07700-605 Fone: 11-4442-8399

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
ESTADO DE SÃO PAULO
II.C. PRAZOS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:
A contratação decorrente da licitação será formalizada
mediante a assinatura de termo de contrato, com vigência inicial de 12 (doze meses),
cuja minuta integra o Edital como Anexo IV.
Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos
documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade
fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, a Câmara de Caieiras
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade
nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

Constitui condição para a celebração da contratação,
bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de
registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados
de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.
O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de
Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o
“Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à
celebração da contratação, observando-se os itens 2.2.1 e 2.2.2 do Edital.
A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias
corridos contados da data da convocação, comparecer perante o órgão ou entidade
para assinatura do termo de contrato. O prazo para assinatura do contrato poderá ser
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela
Administração.
As demais licitantes classificadas serão convocadas
para participar de nova sessão pública do pregão, com vistas à celebração da
contratação, quando a adjudicatária:
a) deixar de comprovar sua regularidade fiscal, nos moldes do item 5.10, ou na
hipótese de invalidação do ato de habilitação com base no disposto na alínea
“e”, do item 5.9;
b) for convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e não apresentar
a situação regular de que tratam os itens 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.4 ou deixar de
apresentar o(s) documento(s) indicado(s) nos itens 10.1.5 e 10.1.6;
c) recusar-se a assinar o contrato ou não comparecer no horário e local indicados
para a sua assinatura;
d) for proibida de participar da licitação, nos termos do item 2.2 do Edital;
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Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior
a 03 (três) dias úteis, contados da publicação do aviso no Diário Oficial do Estado de
São Paulo – DOE. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as
disposições dos itens 5.7 a 5.10 e itens 6.1 a 6.7, todos deste Edital.
II.D. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta)
dias), nos termos do item 3.4 do Edital.
II.E. ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
A aceitabilidade dos preços será aferida com base nos
referenciais dispostos no CADTERC - Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados
(https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/ui_CadTercApresentacao.aspx) para a
“Taxa de Administração”.
II.F. REDUÇÃO MÍNIMA ENTRE OS LANCES
Os lances deverão ser formulados verbalmente pelos
representantes cadastrados nessa condição antes do início da sessão, em valores
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor
apresentado pela própria licitante ofertante, observada em ambos os casos a redução
mínima de R$ 50,00 (cinquenta reais) aplicável inclusive em relação ao primeiro
formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais
lances do mesmo valor.
O valor de redução mínima entre os lances incidirá
sobre o valor mensal estimado para a prestação dos serviços.
III. PRESTAÇÃO DE GARANTIA
Fica dispensada a prestação de garantia de execução
contratual nos termos do artigo 56, caput, da Lei Federal nº 8666/1993 e suas
alterações.
IV.DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Designo como pregoeiro(a) o(a) servidor(a):
•

Edson Bueno Arruda – Diretor Financeiro

E como equipe de apoio:
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•
•
•
•

Claudia Beatriz Alves Diez Murollo – Analista de Compras;
Adriana de Lyra Santana Moretti – Chefe do Dep. de Compras, Licitações e
Contratos
Mayara Melo de Abreu – Auxiliar Administrativo;
Michael Isidoro Souza da Silva – Auxiliar Administrativo;

VI.APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nos termos do artigo 7º, §2º, inciso I da Lei Federal nº
8.666/1993, APROVO o Termo de Referência que consta do Anexo I da minuta de
edital, no qual se apresentam todas as especificações técnicas inerentes aos serviços
(Anexo I.1), em conformidade com o Volume 17 do CADTERC, bem como a “Tabela de
Quantitativos e Locais” elaborada por esse Legislativo (Anexo I.2).

VII. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A adjudicação do objeto do certame será feita pela
totalidade do objeto, em conformidade com o item 6.7 da minuta de Edital.

VIII. TRATAMENTO PRIVILEGIADO A ME/EPP
a) As licitantes Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão comprovar,
logo quando do credenciamento, a sua condição de ME ou EPP por todos os meios
admitidos pelo ordenamento jurídico vigente.

b) No caso de empate será dada preferência de contratação para as Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte.

b.1) Entende-se por empate aquelas situações em que o último lance apresentado pela
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja igual ou até 5% (cinco por cento)
superior ao lance melhor classificado.

b.2) Ocorrendo empate, o pregoeiro dará oportunidade para que a Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, no prazo de até 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresente proposta de
preço inferior ao menor lance oferecido.
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c.1) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

c.2) Apresentada proposta inferior, o objeto da licitação será adjudicado à
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

c.3) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
prevista na alínea “b.1”, na ordem classificatória, para que apresentem proposta de
preço inferior ao menor lance oferecido.

c.4) Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

c.5) O disposto neste item somente se aplicará quando o melhor lance não tiver sido
apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

d) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar, na
data do certame licitatório, todos os documentos de habilitação exigidos no edital,
mesmo que os relativos à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, devendo
estas serem sanadas no prazo estabelecido na alínea “e”.

e) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
e1) A não regularização da documentação, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 13, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato.
f) Para os casos específicos de não atendimento ao
disposto na alínea “d” e não regularização dos documentos de comprovação da
regularidade fiscal, a licitante será penalizada ficando sujeita ao impedimento de licitar
e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas no edital
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IX. ATENDIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Esclareço que não serão necessárias providências
referentes ao artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), porquanto a prestação de serviços de gerenciamento do
abastecimento de veículos é imprescindível para a manutenção da frota colocada à
disposição desta unidade, encontrando previsão no orçamento vigente.

X. DISPOSIÇÕES FINAIS
Feitas
essas
considerações,
e
devidamente
AUTORIZADA a deflagração do pregão, restituo os autos para providenciar a reserva
orçamentária e finalizar a elaboração da minuta de edital.

Caieiras, 16 de maio de 2019.
_________________________
Dr. Wladimir Panelli
Vereador - Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL: n° 03/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 32/2019
ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: RUA ALBERT HANSER, Nº 80 –
CENTRO – CAIEIRAS – SP – CEP: 07700-605
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/06/2019 – às 10H00min
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO
DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA

NA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E GERADOR PARA
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
A Câmara Municipal de Caieiras, por intermédio do(a) Senhor

DR. WLADIMIR

PANELLI, RG nº 10.937.936 e CPF nº 033.947.218-99, e o Senhor EDSON BUENO
ARRUDA, pregoeiro, usando a competência delegada pela portaria 06/2019, torna
público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Rua Albert Hanser, nº 80, Centro
– Caieiras –SP – CEP: 07700-605, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
objetivando

a

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

GERENCIAMENTO

DE

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS E GERADOR DESTE
PODER LEGISLATIVO, sob o regime de empreitada por preço unitário, que será
regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pela Constituição Federal, Constituição do
Estado de São Paulo, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições
da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/06 atualizada pela Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie.
A sessão pública de processamento do Pregão Presencial realizar-se-á, no dia e hora
mencionados no preâmbulo deste Edital, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio
da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados pela
autoridade competente.
1. OBJETO
1.1. Descrição. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços gerenciamento do abastecimento de
combustíveis, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado
e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro
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processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível,
compreendendo a distribuição de etanol, gasolina comum, diesel S-500 para a
frota de veículos e gerador da Câmara Municipal de Caieiras, conforme
especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo
I.
2. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Participantes. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar
com esta Administração que atuem em atividade econômica compatível com o seu
objeto, e preencham todos os requisitos de habilitação constantes neste edital e seus
anexos.
2.2. Vedações. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas
físicas ou jurídicas:
2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso,
ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública,
direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993
e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública
federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal
nº 8.666/1993;
2.2.3. Que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor
do edital ou algum dos membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do
artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;
2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.5. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
2.2.6. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de
condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da
Lei Federal nº 8.429/1992;
2.2.7. Com falência decretada ou em processo de dissolução, recuperação
judicial ou
extrajudicial;

Gerenciamento de abastecimento de combustíveis para os veículos e gerador da Câmara Municipal de
Caieiras
Rua Albert Hanser, nº 80 – Centro – Caieiras – SP Cep:07700-605 Fone: 11-4442-8399

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
ESTADO DE SÃO PAULO
2.2.7.1. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial, deverão ser cumpridos, por meio da documentação apropriada
constante no Envelope de Habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente:
I) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constante neste
Edital;
II) a) Certidão homologatória de plano de recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do
empresário individual;
a.1). Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na
alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência
civil.
a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação
do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.
2.3. A apresentação da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as
condições e obrigações inerentes ao certame.
2.4. CREDENCIAMENTO. No dia, horário e local designados no preâmbulo deste Edital,
terá início a sessão pública de processamento do Pregão que será conduzida por
Pregoeiro e Equipe de Apoio, e realizada em conformidade com a legislação pertinente,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. Os
interessados em participar deverão apresentar Termo de Credenciamento conforme
Anexo I.1.
2.4.1. Quanto aos representantes:
a- Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta
Comercial, ou se tratando de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
b- Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o
assina, do qual constem poderes específicos para anuir, transigir ou renunciar a
direitos em nome da empresa, bem como praticar os demais atos pertinentes ao
certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar
instrumento constitutivo da empresa na forma da alínea “a”.
2.4.2. O representante legal ou procurador deverão identificar-se exibindo
documento oficial de identificação que contenha foto.
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2.4.3. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;
2.4.4. Será admitida apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa/ licitante.
2.4.5. Os credenciados deverão entregar ao pregoeiro “declaração de Inexistência
de fato impeditivo à participação e de pleno cumprimento dos requisitos de
habilitação”, conforme modelo constante no Anexo I.2.
2.4.6. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á a abertura dos
envelopes, contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, em
invólucros separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão
conter os seguintes dizeres em sua face externa:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2019
(razão ou denominação social e endereço do licitante)

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÂO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2019
(razão ou denominação social e endereço do licitante)

2.4.7. Os documentos para o credenciamento, bem como aqueles para comprovar a
proponente licitante na condição de ME/EPP, visando obter os tratamentos previstos na
Lei Complementar nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014
deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE – ANEXO III.3, QUANDO DO SEU CREDENCIAMENTO, como
também apresentar no mesmo momento a CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA
COMERCIAL (expedida no máximo a 30 (TRINTA) dias da data prevista para abertura
da presente licitação), seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº
103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, devem ser entregues ao
Pregoeiro fora de qualquer envelope nº 01.
2.6.8. É vedado a abertura do envelope nº 02 – HABILITAÇÃO, para retirada da Cópia
autenticada do Ato Constitutivo ou documento equivalente, para fins de credenciamento.
2.6.9 - 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 ao direito a apresentação de novas
proposta/lances e a interposição de recurso.
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3. PROPOSTAS
3.1. Do recebimento da Proposta. O proponente licitante deverá apresentar sua
proposta de acordo com os Anexos II e consoante disposições contidas no Anexo I –
Memorial Descritivo, contendo:
3.1.1. Descrição completa do objeto da presente licitação, tudo em
conformidade com os Anexos deste Edital.
3.1.2. Expressamente, na proposta comercial a marca, modelo, nome do
fabricante e procedência do produto ofertado, quando for exigida. O pregoeiro
se reserva o direito de, a seu critério, proceder diligência junto ao licitante para
obtenção da informação, quando esta não constar da proposta.
3.2. Preços. Devem ser apresentados preferencialmente digitados e impressa em
papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras e entrelinhas, com preço em Reais
(R$) com duas casas decimais, preferencialmente de acordo com o modelo constante
no Anexo II, inclusos todos os encargos sociais, fiscais, comerciais, tributos e despesas
de quaisquer naturezas necessárias ao pleno cumprimento do objeto desta licitação,
inclusive gastos com transporte.
3.2.1. Deve conter de forma clara e identificável na proposta o PREÇO TOTAL
ESTIMADO e a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
3.2.2. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto
desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer
outra condição não prevista no Edital e seus anexos.
3.2.3. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes de negociação
coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho.
3.2.4. Simples Nacional.

As microempresas e empresas de pequeno porte

impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei
Complementar Federal nº 123/2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes
desse regime tributário diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de
acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob pena de não
aceitação dos preços ofertados pelo Pregoeiro.
3.2.4.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de
pequeno porte na situação descrita no item 3.2.3 deverá requerer ao órgão
fazendário competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia
útil do mês subsequente àquele em que celebrado o contrato, nos termos do
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artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei Complementar Federal nº
123/2006, apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o
seu respectivo protocolo.
3.2.4.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que
trata o item 3.2.3.1, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao
órgão fazendário competente, solicitando que a empresa seja excluída de
ofício do Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei
Complementar Federal nº 123/2006.
3.3. Data de referência. A proposta de preço deverá ser orçada em valores vigentes na
data da apresentação da proposta, que será considerada como data de referência
dos preços.
3.4. Validade da proposta. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário no
Anexo II, o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir
da data de sua apresentação.
4. HABILITAÇÃO
4.1. O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a
seguir relacionados, os quais dizem respeito a:
4.1.1. Habilitação jurídica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresária;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresárias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras,
em se tratando de sociedade cooperativa;
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4.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede
ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF FGTS);
d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);
e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante que
comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN;
4.1.3. Qualificação econômico-financeira
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;
a.1). Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a”
deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.
a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano
de recuperação extrajudicial, conforme o caso.
4.1.4. Declarações e outras comprovações
4.1.4.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com
o modelo constante do Anexo III.1, atestando que:
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se
refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição
Federal;
b) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do
artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual;
4.1.4.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com
o modelo constante do Anexo III.2, afirmando que sua proposta foi elaborada de
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maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção
e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou
estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013.
4.1.4.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração
subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante
do Anexo III.3, declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da
Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações
previstas no mesmo diploma legal.
4.1.4.4.

Comprovação

da

condição

de

ME/EPP.

Sem

prejuízo

das

declarações exigidas nos itens 4.1.4.3 e admitida a indicação, pelo licitante, de outros
meios e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de
microempresa, de empresa de pequeno porte que será comprovada da seguinte forma:
4.1.4.5.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida
pela Junta Comercial competente;
4.1.4.5.2. Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve
Relato de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte”, expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;
4.1.5. Qualificação técnica
4.1.5.1. A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho
anterior em contrato da mesma natureza e porte, fornecido(s) por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, que especifique(m) em seu objeto
necessariamente os tipos de serviços realizados, com indicações das
quantidades e prazo contratual, datas de início e término e local da prestação
dos serviços;
4.1.5.1.2. Entende-se por mesma natureza e porte, atestado(s) de serviços
similares ao objeto da licitação que demonstrem que a empresa prestou serviços
correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do objeto da licitação.
4.1.5.1.3. A comprovação a que se refere o item 4.1.5.1.1 poderá ser efetuada
pelo somatório das quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser
o licitante;
4.1.5.1.4. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica
emitente bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato.
Gerenciamento de abastecimento de combustíveis para os veículos e gerador da Câmara Municipal de
Caieiras
Rua Albert Hanser, nº 80 – Centro – Caieiras – SP Cep:07700-605 Fone: 11-4442-8399

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
ESTADO DE SÃO PAULO
4.2. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação
4.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas nos 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
4.2.2. O Pregoeiro, a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou
confirmar o teor das declarações solicitadas no item 4.1.4 deste Edital e das
comprovações de qualificação econômico-financeira e de qualificação técnica,
aplicando-se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes.
4.2.3. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos no item 4.1.2 deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto
pelo estabelecimento que executará o objeto do contrato.
4.2.4. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto
da licitação, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar
tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente
Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
5. SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO
5.1. Abertura das propostas. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará
início à sessão pública do pregão presencial, com o início dos trabalhos pelo
credenciamento dos licitantes participantes e as documentações recebidas até a
data/hora designada para a abertura do certame. As propostas serão abertas por ordem
de credenciamento, e após breve conferencia dispostas em ordem crescente de preços.
5.2. Análise. A análise das propostas pelo Pregoeiro se limitará ao atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e à legislação vigente.
5.2.1. Serão desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste
Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;
c) apresentadas por licitante impedida de participar, nos termos do item 2.2
deste Edital;
d) que apresentem preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado;
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e) formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do certame
licitatório.
5.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o
disposto no artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
5.2.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes.
5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido, com
observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.
5.3. Ocorrendo a hipótese do item 5.2.4., nova grade ordenatória será estabelecida e
pronunciada, contendo a relação das propostas classificadas e das desclassificadas.
5.4. Lances. Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes
detentoras de propostas classificadas.
5.4.1. Os lances deverão ser formulados verbalmente, em valores distintos e
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor apresentado
pela própria licitante ofertante, observada em ambos os casos a redução mínima
fixado no item 5.4.2, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado,
prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances
do mesmo valor.
5.4.2. O valor de redução mínima entre os lances será de R$ 50,00 (Cinquenta
reais) e incidirá sobre o valor mensal.
5.4.3. Cada etapa de lances
5.4.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente até
que se complete cada rodada com o lance dos licitantes participantes ou até
que haja o decline das ofertas por todos estes.
5.4.3.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no
item 5.4.3.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente,
quando da manifestação expressa por todos os licitantes presentes pelo
declínio de novos lances considerar-se-á encerrada a etapa de lances.
5.5. Classificação. Encerrada a etapa de lances, serão transmitidos todos os lances
finais para ata de registro do pregão contendo a grade ordenatória e a classificação final,
em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de cada licitante.
5.6. Empate ficto. Considerando-se que a licitação não é destinada à participação
exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte, se ao final da etapa de
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apuração dos lances houver a participação de empresas ME/EPP será concedido o
direito de preferência em conformidade com a previsão constante na Lei Complementar
Federal nº 123/2006.
5.7. Negociação. Findada a etapa de lances o Pregoeiro poderá negociar com o autor
da oferta de menor valor diretamente, com vistas à redução do preço.
5.8. Aceitabilidade.

Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a

aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida com base nos preços unitários
médios do mês da elaboração da proposta, por município, onde está instalada a
base operacional da frota, disponibilizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP no endereço eletrônico: www.anp.gov.br; A taxa
administrativa terá aceitabilidade de acordo com a previsão constante no
CADTERC

-

ESTUDOS

TÉCNICOS

DE

SERVIÇOS

TERCEIRIZADOS

(https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?
chave=&volume=17&tible%20=Abastecimento%20de%20Ve%C3%ADculos%20target=)
estimada em -1,50% (menos um e meio por cento).
5.8.2. Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por
microempresas ou empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional e que, não obstante, tenham considerado os benefícios desse regime
tributário diferenciado.
5.8.3. Na mesma sessão pública, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora da
melhor oferta o envio, no prazo de 02 (dois) dias uteis, da planilha de proposta
detalhada, elaborada de acordo com o modelo do Anexo II deste Edital, contendo
os preços unitários e o novo valor total para a contratação a partir do valor total
final obtido no certame.
5.8.3.1. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a
composição

de

preços

unitários

de

serviços

e/ou

de

materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar
necessários.
5.8.3.2. A critério do Pregoeiro, a sessão pública poderá ser suspensa por
até 02 (dois) dias úteis para a apresentação da planilha de proposta em
conformidade com o modelo do Anexo II.
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5.8.3.3. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a
obrigação estabelecida no item 5.8.3, sua proposta não será aceita pelo
Pregoeiro.
5.9. Exame das condições de habilitação. Considerada aceitável a oferta de menor
preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação, observando as seguintes
diretrizes:
a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes no
item 4 deste Edital;
b) Caso os dados e informações constantes no envelope nº 02- Habilitação não
atendam aos requisitos estabelecidos no item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificará
a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas mediante
consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações. Essa
verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser
anexados aos autos os documentos obtidos por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente certificada e justificada;
c) A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao
cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos neste Edital
mediante a apresentação de documentos, preferencialmente por correio eletrônico
a ser fornecido pelo Pregoeiro, desde que os envie no curso da própria sessão
pública e antes de ser proferida decisão sobre a habilitação.
d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se
refere a alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a
que se refere a alínea “c”, ambas deste subitem 5.9, ressalvada a indisponibilidade
de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou
não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma
prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão
motivada;
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos
enviados na forma constante da alínea “c” deverão ser apresentados no endereço
indicado no preâmbulo deste Edital, em até 02 (dois) dias após o encerramento
da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e
aplicação das penalidades cabíveis;
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f) A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas,
empresas de pequeno porte que preencham as condições estabelecidas na Lei
123/2006, será exigida apenas para efeito de celebração do contrato. Não
obstante, a apresentação de todas as certidões e documentos exigidos para a
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será obrigatória na fase de
habilitação, ainda que apresentem alguma restrição ou impedimento.
f.1) A prerrogativa tratada na alínea “f” abrange apenas a regularidade fiscal e
trabalhista do licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte, não abrangendo os demais requisitos de habilitação exigidos neste Edital,
os quais deverão ser comprovados durante o certame licitatório e na forma
prescrita neste item 5.9.
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital,
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
h) Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando por meio de publicação no DOE
(Diário Oficial do Estado) a nova data e horário para sua continuidade.
i) Após a lavratura da Ata, o Pregoeiro informará às demais licitantes que poderão
consultar as informações cadastrais da licitante vencedora solicitando-as via setor
de protocolo.
5.10. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP. A licitante habilitada nas
condições da alínea “f” do item 5.9 deverá comprovar sua regularidade fiscal e
trabalhista sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação
das sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes certidões negativas
de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável
por igual período, a critério da Administração.
5.11. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do item 5.9, a sessão
pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no item 5.10 para
que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal e trabalhista.
5.12. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a
comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 5.10, ou
sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação.
5.13. Licitação fracassada. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às
exigências para a habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista,
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nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de
que trata o item 5.5, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta
aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado
vencedor.
6. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
6.1. Recursos. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal
e trabalhista nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, o Pregoeiro informará às licitantes para
que querendo se manifestem pela intenção de interposição de recurso, sob pena da
ausência de manifestação ocasionar a decadência do direito de impetrar recurso.
6.2. Havendo interposição de recurso o Pregoeiro informará aos recorrentes que
poderão apresentar memoriais contendo as razões recursais no prazo de 03 (três) dias
úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de preclusão. Os demais
licitantes poderão apresentar contrarrazões ao(s) recurso(s) interposto(s) no prazo
comum de 03 (três) dias úteis contados a partir do término do prazo para apresentação,
pelo(s) recorrente(s), dos memoriais recursais, sendo-lhes assegurada vista aos autos
do processo no endereço indicado pela Unidade Compradora.
6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões devem ser apresentados na sede da
Câmara de Caieiras, junto ao Departamento de Licitação. A apresentação de
documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante
protocolo dentro dos prazos estabelecidos no item 6.2.
6.4. A falta de interposição do recurso na forma prevista no item 6.1 importará na
decadência do direito de recorrer, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto do certame
ao vencedor na própria sessão pública e, em seguida, propor à autoridade competente
a homologação do procedimento licitatório.
6.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
6.6. Homologação. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante
vencedora e homologará o procedimento licitatório.
6.7. Adjudicação. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto.
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7. LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Remissão ao Termo de Referência. O objeto desta licitação deverá ser executado
em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, que
constitui Anexo I deste Edital, correndo por conta da contratada as despesas
necessárias à sua execução, em especial as relativas a seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.
8. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
8.1. Remissão ao contrato. Os serviços executados serão objeto de medição mensal,
que será realizada de acordo com as condições estabelecidas no termo de contrato,
cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.
09. PAGAMENTOS
9.1. Remissão ao contrato. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o
termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. Celebração do contrato. A contratação decorrente deste certame licitatório será
formalizada mediante a assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital
como Anexo V.
10.1.1. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos
apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal
ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, a Câmara de Caieiras
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a
regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos
comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
10.1.2. Se não for possível atualizar os documentos referidos no item 10.1.1 por
meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no
prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante
a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em plena
vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
10.1.3. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das
condições de participação previstas no item 2.2 deste Edital serão consultados,
previamente à celebração da contratação, os seguintes cadastros:
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10.1.3.1. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções
Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);
10.1.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);
10.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da
convocação, comparecer no local e horário indicados no preambulo deste edital para
assinatura do termo de contrato. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado por
igual período por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.
10.3. Celebração frustrada. As demais licitantes classificadas serão convocadas para
participar de nova sessão pública do pregão, com vistas à celebração do contrato,
quando a adjudicatária:
10.3.1. Deixar de comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, nos moldes do
item 5.10, ou na hipótese de invalidação do ato de habilitação com base no
disposto na alínea “e” do item 5.9;
10.3.2. For convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e não
apresentar a situação regular de que tratam os itens 10.1.1 a 10.1.3.2 deste Edital.
10.3.3. Recusar-se a assinar o contrato ou não comparecer no horário e local
indicados para a sua assinatura;
10.3.4. For proibida de participar desta licitação, nos termos do item 2.2 deste
Edital;
10.4 A nova sessão de que trata o item 10.3 será realizada em prazo não inferior a 03
(três) dias úteis contados da publicação do aviso no Diário Oficial do Estado de São
Paulo.
10.4.1.

O

aviso

será

também

divulgado

nos

endereços

eletrônicos

www.camaracaieiras.sp.gov.br.
10.4.2. Na nova sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as
disposições dos itens 5.7 a 5.10 e 6.1 a 6.7 deste Edital.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Impedimento de licitar e contratar. Ficará impedida de licitar e contratar com a
Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da
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Lei Federal nº 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando
couber.
11.2. Multas. O licitante ou contratada que descumprir quaisquer das cláusulas deste
edital ou do instrumento contratual ficará sujeito às penalidades previstas nos artigos 86
e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
11.2.1. AS MULTAS - em cada caso, aplicar-se-á:
ou

11.2.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

11.2.3. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova
licitação para o mesmo fim.
11.2.4. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à
multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro
dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
11.2.5. Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
11.2.6. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia
de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso
11.2.7. A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a
inexecução total ou parcial da obrigação assumida.
11.2.8. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à
contratada as seguintes penalidades:
a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
b) Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o
mesmo fim.
Verificando que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a
inexecução parcial, a Câmara reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais
créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla
defesa.
Se a Câmara decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido
à contratada devidamente corrigido pelo índice oficial do Município.
O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido
até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de
Caieiras dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia de
recolhimento oficial.
11.3. Autonomia. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de
outra.
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11.4. Descontos. O contratante poderá descontar das faturas os valores
correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento
de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato.
12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que atentem
contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração
pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a
licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo
administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem
prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei
Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
12.

GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

12.1. Não será exigida a prestação de garantia de execução para celebrar a contratação
decorrente deste certame licitatório.
13. IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
13.1. Forma. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão formulados por
meio eletrônico, pelo e-mail: licitacao@camaracaieiras.sp.gov.br. As impugnações e os
pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
13.2. Decisão. As impugnações serão decididas pelo subscritor do Edital e os pedidos
de esclarecimentos respondidos pelo Pregoeiro até o dia útil anterior à data fixada para
a abertura da sessão pública.
13.2.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova
data para realização da sessão pública, se for o caso.
13.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo
licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo
de Referência e na minuta de termo de contrato.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em
favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança
da contratação.
14.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro.
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14.3. Atas. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.
15.4. Saneamento de erros e falhas. No julgamento das propostas e da habilitação, o
Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
14.4.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo
licitante são aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente
na data da abertura da sessão pública deste Pregão.
14.4.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
14.5. Publicidade. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta
licitação, sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado.
14.6. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em
dia não útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente.
14.7. Foro. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Caieiras - Estado de São
Paulo.
14.8. Anexos. Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo I.1 – TERMO DE CREDENCIAMENTO;
Anexo I.2. - DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO
Anexo I.3 - TABELA DE QUANTITATIVOS E LOCAIS
Anexo II – Modelo de planilha de proposta;
Anexo III – Modelos de Declarações;
ANEXO III.2 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

E

ATUAÇÃO

CONFORME

AO

MARCO

LEGAL

ENQUADRAMENTO

COMO

ANTICORRUPÇÃO
ANEXO

III.3

-

DECLARAÇÃO

DE

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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Anexo IV – Minuta de Termo de Contrato
Caieiras, 24 de maio de 2019.
_______________________
Vladimir Panelli
Vereador Presidente
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Constitui objeto deste volume a prestação de serviços de gerenciamento do
abastecimento de combustíveis em veículos por meio da implantação e operação de um
sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou
microprocessado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível,
compreendendo a distribuição de: etanol comum, gasolina comum, diesel comum, para
a frota de veículos automotores e gerador da Contratante, nos termos da legislação
vigente.
O sistema tecnológico a ser fornecido e implantado deverá constituir-se em um
aplicativo de gestão de combustíveis e demais serviços, integrados a um sistema de
cartão de pagamento magnético ou microprocessado que emita relatórios gerenciais e
permita a definição de parâmetros de controle para toda a frota, por veículo e perfil do
usuário.
A pretendida contratação prevê o consumo estimado para 12 (doze) meses nos
seguintes quantitativos por tipo de combustíveis:
Tipo de combustível

Quantidade em litros

Gasolina comum

23.040/litros

Etanol comum

5.760/litros

Diesel comum

480/litros

Cabe ressaltar que a o valor referente a taxa de administração de cobrança para a
contratação de gerenciamento de combustíveis se dará com a seguinte formula:

Quantidade de litros/ mês

Quantidade

de Valor médio por valor

veículos/gerador litro
Gasolina comum -

total

utilizado no mês

12
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Etanol -

12

Diesel S 500 -

01

Valor total de consumo
taxa administrativa
valor de taxa administrativa

R$ XX,XX
(...)%
R$ XX,XX

(...)% X valor total de
consumo)

1.1. Abrangência Geográfica
1.1.1 Definição das Áreas Preferenciais para Abastecimento (APA)
Áreas circunscritas num raio máximo de 5 (cinco) km do endereço da sede da
Câmara Municipal de Caieiras, sito a Rua Albert Hanser, nº 80, Centro – Caieiras
– SP, CEP: 07700-605, onde deverá existir um número mínimo de postos
credenciados, estruturados para fornecimento;
Considerando que os veículos constantemente se deslocam para as diferentes
regiões da cidade, além da obrigatoriedade de credenciamento de postos no raio
previamente definido próximo à base operacional, será solicitado, no mínimo, um
posto para cada uma das regiões administrativas (centro, norte, sul, leste, oeste);
Por meio da rede de postos credenciados, a Contratada deverá operar nas Áreas
Preferenciais que atendam de imediato, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da(s)
unidade(s) indicadas na Tabela de Quantitativos e Locais (Anexo I.2), e os 50%
(cinquenta por cento) restantes deverão ser credenciados no prazo máximo previsto
de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da formalização do contrato;
Caso a Contratada não possua posto credenciado nas áreas preferenciais das bases
onde se exige apenas 1 (um) posto, deverá ser credenciado, preferencialmente, o
posto já utilizado pelo Contratante no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após
a assinatura do contrato.
Possibilidades de EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS, em decorrência do histórico de
frequência de viagens:
A Contratada deverá ter postos credenciados nos municípios São Paulo, Franco da
Rocha, Mairiporã, Francisco Morato, Várzea Paulista, Jundiaí e deverá manter,
no mínimo, 02 (dois) postos credenciados por município; ou
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A Contratada deverá ter postos credenciados nos municípios com mais de 200.000
(duzentos mil) habitantes, devendo manter, no mínimo, 5(cinco) postos
credenciados; ou,
A Contratada deverá manter, no mínimo, um posto credenciado a cada 250
(duzentos e cinquenta) km nas estradas 1(um) ou em estradas de acesso aos
seguintes municípios São Paulo, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã,
Várzea Paulista, Jundiaí; ou,
Caso não haja posto credenciado nas localidades previstas, em conformidade com
as alternativas acima, o prazo para credenciamento deverá ser de, no máximo 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data da formalização do contrato.
1.2.

Rede de Postos Credenciados

1.2.1. Os postos credenciados deverão prestar os serviços de abastecimento, no
mínimo, de segunda-feira a sexta das 07h00 às 18h00. Deve haver, na área
circunscrita da Área Preferencial para Abastecimento, ao menos, 01 (um) posto
com atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana
1.2.2. O credenciamento de novos postos, conforme a necessidade do Contratante,
deverá ser efetivado pela Contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados a partir da data da solicitação.
1.2.3. As eventuais alterações ou mudança dos postos credenciados devem ser
comunicadas imediatamente ao Contratante, via internet ou pelo sistema
instalado pela empresa.
1.2.4. Cada condutor deverá ter sua identificação validada por meio de senha durante
a execução de qualquer operação realizada na rede de postos credenciados pela
Contratada. É de responsabilidade da Contratada a solução técnica que
identifique o condutor do veículo no ato do abastecimento e coíba, com agilidade
e segurança, as eventuais utilizações não autorizadas.
1.2.5. A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados,
decorrentes do combustível e demais serviços efetivamente realizados, ficando
claro que o Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esse
pagamento.
1.3.

Sistema de Abastecimento
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1.3.1. O Contratante fornecerá à Contratada o cadastro completo e atualizado dos
veículos e condutores, além de identificação das respectivas áreas em que os
mesmos estão alocados, contendo os seguintes dados:
• Tipo da frota (própria, locada ou convênio);
• Prefixo;
• Placas;
• Marca;
• Modelo;
• Chassi;
• Tipo de Combustível;
• Ano de fabricação do veículo;
• Lotação (Unidade e Código do Centro de Custo, se houver);
• Capacidade do tanque;
• Hodômetro;
• Nome, registro funcional e Unidade dos condutores; e,
• Base operacional da frota.
1.3.2. O sistema tecnológico Integrado viabilizará o pagamento do abastecimento de
combustíveis.
1.3.3. Cada veículo terá um único cartão magnético ou microprocessado.
1.3.4. Cada condutor deverá ter sua identificação própria, validada por meio de senha
durante a execução de qualquer operação realizada na rede de postos
credenciados pela Contratada. É de responsabilidade da Contratada a solução
que iniba ou identifique com agilidade e segurança as eventuais utilizações não
autorizadas, bem como as transações realizadas em desacordo com os
parâmetros estabelecidos.
1.3.5.

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

1.3.6. Para cada veículo, o sistema deverá permitir um limite de crédito determinado
pelo Contratante, o qual não poderá ser ultrapassado sem a sua autorização por
escrito. Os abastecimentos realizados pela rede credenciada sem a devida
cobertura de crédito serão de total responsabilidade da Contratada.
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1.3.7. O sistema ainda deverá permitir, para cada veículo, a fixação de limite de preço
unitário máximo por combustível, determinado pelo Contratante, o qual não
poderá ser ultrapassado sem a autorização expressa do Gestor do Contrato.
1.3.8. A rede de postos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações
com os cartões dos usuários do sistema.
1.3.9. O sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a
seguir, independentemente da solicitação do condutor:
• 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 em litros;
• Valor da operação; e
• Identificação do condutor (nome e registro).
1.4.10. Nos casos de viagem para outros estados ou mesmo cidades que não possuam
postos credenciados, o sistema deve permitir que os abastecimentos realizados
sejam registrados manualmente, conforme solução a ser definida e apresentada
pela Contratada.
1.4.11. O software de gestão de abastecimento, os equipamentos periféricos e os
Cartões da Contratada devem compreender, no mínimo:
a) Registro informatizado dos dados de abastecimento disponíveis para
consulta via internet, no momento que efetuar a operação;
b) Emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o
controle de despesas, dos condutores, do consumo e de quilometragem
específicos por veículo, além dos possíveis desvios em relação aos
parâmetros definidos pela Contratante;
c) Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação
das características dos veículos e equipamentos automotivos, contendo, no
mínimo, as seguintes restrições:
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para a frota: preço unitário limite por litro e quantidade mensal de litros;
por veículo: tipo de combustível, limite de crédito em Reais por transação
e em Reais por mês;
para o posto de combustível: exclusão do cadastro de credenciamento
dos postos penalizados com suspensão do cadastro de ICMS junto a
Fazenda Estadual. A consulta dos postos penalizados pode ser feita por
meio do endereço eletrônico http://www.fazenda.sp.gov.br;
para o condutor: impedir transações sem senha e possibilitar a
identificação de ocorrências por tentativas frustradas.
d) Cancelamento imediato para os casos de perda ou extravio de cartão;
e) Identificação do usuário no momento do abastecimento por meio da senha
pessoal;
f)

Relação dos equipamentos periféricos necessários para operação do
sistema, conforme a solução tecnológica utilizada pela Contratada, os quais
deverão ser disponibilizados, se necessário, para cada base operacional
sem qualquer ônus para o Contratante;

g) A exportação de dados para o software de gestão de frota disponibilizado ao
Contratante, permitindo a leitura de arquivos “.txt”, “.csv” ou “.xml” e ainda a
possibilidade de layout e formatação de campos, contendo, no mínimo, as
seguintes informações:
nome, endereço e CNPJ completos do posto credenciado;
data do abastecimento;
quilometragem no momento do abastecimento;
tipo de combustível;
valor total do abastecimento;
valor unitário do abastecimento por litro;
quantidade em litros;
identificação do veículo;
valor unitário do serviço utilizado; e,
valor total do serviço utilizado.
h) O fornecimento, para o Contratante, do cadastro dos postos credenciados
para a realização da migração dos dados ao sistema do Contratante, com as
seguintes informações:
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i)

Nome Fantasia;
Razão Social;
CNPJ;
Inscrição Estadual;
Endereço;
Bairro;
Cidade;
Telefone;
Fax;
Contato;
CEP.
Garantia da segurança e integridade de todas as informações obtidas por
ocasião dos abastecimentos realizados na rede credenciada.

1.4.

Relatórios

1.4.1. A Contratada deverá disponibilizar acesso ao software de Gestão de
Abastecimento compatível com o modelo definido pelo Contratante;
1.4.2. O Contratante deverá estabelecer para cada unidade o nível de permissão
(“consulta”/ “administração”) do acesso ao software de Gestão de Abastecimento,
de modo que um ou mais usuários possam ter acesso completo ou parcial aos
dados referentes à frota, de acordo com suas respectivas atribuições e
responsabilidades;
1.4.3. Os relatórios disponibilizados pela Contratada deverão conter, no mínimo, as
seguintes informações, acumuladas a partir da contratação dos serviços:
a) Relação dos veículos por prefixo, placa, marca, modelo, tipo de combustível,
ano de fabricação, base da unidade administrativa e centro de custo, se
houver;
b) Histórico das operações realizadas pela frota contendo:
Data;
Hora;
Identificação do estabelecimento;
Identificação do condutor;
Identificação do veículo (placas);
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); e
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Tipo e valor do serviço utilizado.

c) Quilometragem entre os abastecimentos, intervalo de tempo e média de
consumo por litro;
d) Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pelo
Contratante;
e) Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado;
f)

Informar, quinzenalmente, os preços históricos unitários em R$/l contratados
na última quinzena. Devem vir organizados por tipo de combustível e
ordenados do menor valor para o maior (ordem crescente de valor), com
respectivo nome do posto e por região;

g) Volume de litros e gastos por tipo de combustível e preço médio unitário por
tipo de combustível consumido pela frota;
h) Indicação dos desvios de média de consumo do veículo, tipo de combustível,
entre outros;
i)
1.5.

Desconto sobre o preço da bomba, quando for o caso.
Implantação

1.5.1. A Contratada deverá implantar o sistema em todas as bases operacionais do
Contratante no prazo estabelecido pelo Contratante, contado a partir da data da
assinatura do contrato, conforme cronograma estimativo definido a seguir:
Dias

Atividades

Confecção e fornecimento dos cartões
individuais
Fornecimento ao Contratante dos dados
cadastrais da rede de postos credenciados
Treinamento dos condutores e gestores das
subfretas

Assinatura do Contrato

Cadastramento dos veículos, equipamentos e
usuários no Sistema de Gestão da Contratada

10

20

30

5 dias
10
dias
15 dias
15 dias
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Credenciamento dos postos necessários para
atendimento à totalidade das bases
operacionais

30 dias

1.5.2. O processo de implantação do sistema pela Contratada compreende as
seguintes atividades:

1.6.

Cadastro dos veículos;
Cadastro dos usuários;
Definição da logística da rede de postos credenciados;
Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos;
Fornecimento ao Contratante dos dados cadastrais da rede de postos
credenciados;
Treinamento dos condutores e gestores; e,
Fornecimento dos cartões para os veículos.
Treinamento dos Condutores e Gestores

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

1.7.

Operações de Cadastramento, parametrização dos Cartões e limite de
crédito.
Detalhamento dos procedimentos para utilização do Software de Gestão e
Emissão de Relatórios.
Informações relativas a eventuais falhas operacionais e providências
necessárias para saná-las.
Aplicação prática do Sistema.
Outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta
utilização do sistema.
Preços dos Combustíveis

1.7.1. A Contratada disponibilizará por meio eletrônico informações quinzenais dos
preços históricos referentes aos consumos praticados nos postos que
abasteceram a frota, em Reais (R$), por tipo de combustível, ordenados por
município, e por valor em ordem crescente, identificando o posto de
abastecimento com o respectivo endereço.
1.7.2. O Contratante estabelecerá, como limite e parâmetro restritivo para utilização do
cartão, o preço unitário médio do mês anterior ao da efetivação do
abastecimento por município onde está instalada a base operacional da frota,
disponibilizado no endereço eletrônico da ANP – Agência Nacional do Petróleo,
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Gás Natural e Biocombustíveis (www.anp.gov.br) para os diversos tipos de
combustíveis.
1.7.3. O sistema deverá permitir o registro da negociação de preços de combustíveis
com os postos da rede credenciada, visando obter redução do preço de bomba
dos combustíveis nas áreas preferenciais onde a quantidade de veículos seja
significativa.
1.7.4. Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o preço
à vista de bomba e/ou negociado diretamente pelo Contratante com o posto
credenciado.
1.8.

Segurança no Fornecimento

1.8.1. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos
cartões dos veículos e na ocorrência de situações adversas, tais como falta de
energia elétrica, a Contratada deverá disponibilizar procedimento contingencial,
através de serviço de atendimento ao cliente. Esse procedimento visa a garantia
da manutenção das informações necessárias ao controle e gestão dos
abastecimentos e não comprometer a continuidade das atividades operacionais
do Contratante. Para isso, a rede credenciada deve obter, por telefone, o número
da autorização de abastecimento a ser transcrito para formulário específico da
Contratada.
1.8.2.

A Contratada deverá prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento
ao Cliente, por telefone ou Internet. Para tal serviço, deve possuir uma central
de atendimento com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia em todos
os dias do ano, que permita a Contratante o acesso por meio de ligação local,
não sendo aceito sistema de atendimento eletrônico.

2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Para a prestação dos de Gerenciamento do Abastecimento de Veículos e outros
serviços prestados por postos credenciados, cabe à Contratada:
2.1 Responsabilizar-se

integralmente

pelos

serviços

contratados,

em

conformidade com as especificações técnicas, nos termos da legislação
vigente;
2.2 Responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes
do abastecimento de combustíveis efetivamente realizados, ficando claro

Gerenciamento de abastecimento de combustíveis para os veículos e gerador da Câmara Municipal de
Caieiras
Rua Albert Hanser, nº 80 – Centro – Caieiras – SP Cep:07700-605 Fone: 11-4442-8399

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
ESTADO DE SÃO PAULO
que o Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esse
pagamento;
2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua
habilitação e qualificação na fase da licitação;
2.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
2.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade, a fiscalização do
Contratante em seu acompanhamento;
2.6 Designar preposto para representar a Contratada na execução do contrato,
2.7 Fornecer gratuitamente os cartões magnéticos ou cartões microprocessados
para cada veículo cadastrado e informado pelo Contratante, inclusive para
os casos de perda, extravio ou incorporação de novos veículos automotores
à frota do Contratante;
2.8 Ministrar treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os
condutores e gestores envolvidos na utilização do Sistema;
2.9 Credenciar somente postos que não estejam relacionados em publicação no
"Diário Oficial do Estado de São Paulo", nos termos da Lei Estadual nº
11.929, de 12 de abril de 2005 e Portaria da Secretaria da Fazenda CAT
02/11.
2.10

Descredenciar os postos que eventualmente tiverem suspenso o

cadastro do ICMS relacionados em publicação no "Diário Oficial do Estado
de São Paulo", nos termos da Lei Estadual nº 11.929, de 12 de abril de 2005
e Portaria CAT 02/11.
2.11

Não credenciar e/ou descredenciar o posto de abastecimento de

combustível que esteja sancionado pelo não cumprimento das legislações
vigentes sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial as
regulamentações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo – CETESB.
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2.12

Comunicar ao Contratante quando da transferência, retirada e/ou

substituição de postos credenciados.
2.13

Atender, de imediato, às solicitações do Contratante quanto às

substituições de postos não qualificados ou entendidos como inadequados
para a prestação dos serviços.
2.14

Responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelos danos causados ao

Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato.
2.15

Prestar

os

esclarecimentos

desejados,

bem

como

comunicar

imediatamente ao Contratante quaisquer fatos ou anormalidades que por
ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos
serviços.
2.16

Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo

Contratante, por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de
quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados.
2.17

Manter os veículos envolvidos indiretamente na execução dos serviços,

como no apoio e supervisão, movidos a combustíveis que causem menor
impacto ambiental, visando à redução efetiva de emissões poluidoras à
atmosfera, preferencialmente movidos a etanol.
2.18

Fiscalizar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de

fornecimento de combustível, a cargo dos estabelecimentos credenciados.
2.19

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais, resultantes da execução do contrato.

3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância da legislação vigente, são obrigações
do Contratante:
3.1. Fornecer à Contratada, após a assinatura do contrato, o cadastro completo e
atualizado dos veículos, condutores e centro de custos, se houver;
3.2. Identificar todos os veículos tipo “flex” como consumidores preferencialmente de
etanol;
3.3. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução
contratual;
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3.4. Exercer a fiscalização dos serviços através de servidores especialmente
designados, verificando se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos
os serviços e especificações previstos no edital, no termo de referência, na proposta e
no contrato, de forma satisfatória, e documentando as ocorrências;
3.5. Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da Contratada
e, se necessário, ao supervisor da área, para que as falhas possam ser corrigidas a
tempo;
3.6. Prestar à Contratada e a seus representantes e funcionários todas as informações
e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados;
3.7. Convocar a Contratada para reuniões, sempre que necessário;
3.8. Responsabilizar-se pelo recolhimento do Comprovante de Abastecimento e/ou da
correspondente nota fiscal de cada transação efetuada;
3.9. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços
aprovadas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados pela Contratada, no
prazo

pactuado,

mediante

as

notas

fiscais/faturas,

devidamente

atestadas,

comunicando à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de
Administração e endereço de cobrança;
3.10. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em
especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo.
4.

FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos
os serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja
a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
os serviços, diretamente ou por prepostos designados. Para isso:
4.1. A fiscalização do Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço;
4.2. O Contratante exercerá a fiscalização dos serviços contratados de modo a
assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também
realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela Contratada, efetivando a
avaliação periódica.
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4.3. Executar a medição dos serviços contratados, descontando-se do valor devido, o
equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à
Contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato.

ANEXO I.1.

TERMO DE CREDENCIAMENTO
MODELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS SETOR DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 03/2019.
Processo Administrativo nº 32/2019
Objeto: Gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos,
por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e
integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro
processado e disponibilização de rede credenciada de postos de
combustível, compreendendo a distribuição de etanol, gasolina comum,
diesel S-500 para a frota de veículos e gerador da Câmara Municipal de
Caieiras.
A empresa (nome da empresa), com sede na (endereço completo), inscrita no
C.N.P.J. nº __________, representada pelo(a) Sr.(a) (representante legal da
empresa e cargo), titular do R.G. nº __________ e do CPF nº__________,
CREDENCIA o(a) n Sr.(a), (nome e cargo do credenciado), titular do R.G. nº
__________ e do CPF nº__________, para representá-la perante a CÂMARA
MUNICIPAL DE CAIEIRAS na presente licitação, na modalidade pregão,
podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame,
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local, data, nome, RG, cargo.
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ANEXO I.2
DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
MODELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS, SETOR DE LICITAÇÕES
Pregão Presencial nº 03/2019
Processo Administrativo nº 32/2019
Objeto: Gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos,
por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e
integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro
processado e disponibilização de rede credenciada de postos de
combustível, compreendendo a distribuição de etanol, gasolina comum,
diesel S-500 para a frota de veículos e gerador da Câmara Municipal de
Caieiras.
Eu, (nome completo), representante legal da Empresa __________________,
com sede na Rua_______________, inscrita no CNPJ sob nº_____________,
interessada em participar da licitação em epígrafe constante do processo
administrativo da Câmara Municipal de Caieiras, com vistas a
(Objeto)_________________, DECLARO, sob as penas da Lei, o pleno
cumprimento aos requisitos de Habilitação.
Local, data, nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal.
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ANEXO I.3.
TABELA DE QUANTITATIVOS E LOCAIS
1. QUANTITATIVOS ESTIMADOS
1.1. COMBUSTÍVEIS:
TIPO DE
COMBUSTÍVEL

QUANTIDADE DE
VEÍCULOS/GERADOR

PREVISÃO DE
CONSUMO
MENSAL
(em “L” ou m³)

12
12
01

1920
480
40

Etanol
Gasolina Comum
Diesel
Quantidade estimada
de usuários

PREVISÃO
DE
CONSUMO
TOTAL
(12 MESES)
23040
5760
480

13

2. RELAÇÃO DO LOCAL: Deve seguir as especificações constantes no termo de
referencia
2.1. O endereço da base operacional onde se encontram os veículos sob a
responsabilidade do Contratante está relacionado na tabela a seguir:
UNIDADE
CAIEIRAS

ENDEREÇO COMPLETO
RUA ALBERT HANSER, Nº 80 – CENTRO – CAIEIRAS – CEP:
07700-605
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3. AREA PREFERENCIAL DE ABASTECIMENTO
DENOMINAÇÃO
ÁREA
PREFERENCIAL

MUNICÍPIO
MUNICÍPIO
MUNICÍPIO
MUNICÍPIO

LOCALIZAÇÃO

QUANTIDADE MÍNIMA DE
POSTOS CREDENCIADOS

SÃO PAULO

FRANCO DA ROCHA
MAIRIPORÃ
FRANCISCO MORATO
JUNDIAI

Elaborado por:
___________________________
(Wagner de Carli Silva
Controlador de Frota)
Nos termos do artigo 7º, §2º, I da Lei federal nº
8.666/93, APROVO este Termo de Referência.
___________________________
DR. Wladimir Panelli
Vereador - Presidente
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ANEXO II
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA
Objeto da contratação: Gerenciamento do abastecimento de combustíveis em
veículos, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e
integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro
processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível,
compreendendo a distribuição de etanol, gasolina comum, diesel S-500 para a
frota de veículos e gerador da Câmara Municipal de Caieiras

TIPO

QUANTIDADE
MENSAL
(“L”, “m³”,
“unidade”)

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)

(1)

(2)

(1)X(2)=(3)

COMBUSTÍVEIS
Gasolina comum

1920

Etanol

480

Diesel S-500

40

TOTAL BRUTO (SEM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$)
TOTAL MENSAL (R$)
TOTAL EM 12 MESES (R$)

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Fone:
E-mail:
Responsável pela proposta:
Cargo/função:
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO III.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.1.4.1. DO EDITAL
(em papel timbrado da licitante)
Nome completo:
_____________________________________________________________
RG nº: ____________________________CPF nº:___________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome
empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n°
___/___:
a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive
em virtude das disposições da Lei Estadual n° 10.218/1999; e
c) cumpre as normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único
do artigo 117 da Constituição Estadual.
(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.2
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO
(em papel timbrado da licitante)

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e
do

CPF

nº

_____________,

representante

legal

do

licitante

________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão
Presencial nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei,
especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado,
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação
do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente,
ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão
desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
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DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma
a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração
Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 tais
como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos
atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a)

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;
V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências
reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data).
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_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.3
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)
ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.3. DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e
do

CPF

nº

_____________,

representante

legal

do

licitante

________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão
Presencial nº ___/___, Processo n° ___/___,DECLARO, sob as penas da Lei, o seu
enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como
sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2019
PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO AOS XX/XX/2019 SOB N° XX/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO n° XX/2019

MINUTA CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO N.º................... QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE CAIEIRAS E..................................................................., OBJETO DO
PREGÃO Presencial N.º XX/2019 – PROCESSO N.º XX/2019;

De um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS, inscrita no CNPJ sob n.º
49.762.792/0001-20, com sede na Rua Albert Hanser, n.º 80, Centro – Caieiras - SP,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato por seu representante legal, Dr.
Wladimir Panelli, RG nº 10.937.936 e CPF nº 033.947.218-99, e de outro lado,
....................................., inscrita no CNPJ sob n.º .........................., estabelecida na
......................, doravante denominada CONTRATADA, neste ato por seu ..................,
Sr.(a)...................................,em face da adjudicação efetuada no Pregão Presencial
indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às
disposições previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente,
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 123/2006, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e
condições que reciprocamente outorgam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços Gerenciamento do
abastecimento de combustíveis em veículos, por meio da implantação e operação
de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento
magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos
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de combustível, compreendendo a distribuição de etanol, gasolina comum, diesel
S-500 para a frota de veículos e gerador da Câmara Municipal de Caieiras de
gerenciamento do abastecimento de combustíveis para os veículos e gerador da
Câmara Municipal de Caieiras, conforme detalhamento e especificações técnicas
constantes do Anexo I - Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços deverá ter início na data de expedição da autorização de
serviços pelo CONTRATANTE, observando o cronograma de implantação
estabelecido no Termo de Referência,, correndo por conta da CONTRATADA todas
as despesas decorrentes e necessárias à sua plena e adequada execução, em especial
as atinentes a seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data estabelecida para início
dos serviços, em conformidade com a Cláusula Segunda deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O prazo de vigência poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores,
a critério da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e
condições permitidos pela legislação vigente.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde
que o faça mediante documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 90
(noventa) dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do
prazo de vigência.
PARÁGRAFO TERCEIRO
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Eventuais prorrogações serão formalizadas mediante celebração dos respectivos
termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO QUARTO
A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da
CONTRATANTE não gerará à CONTRATADA o direito a qualquer espécie de
indenização.
PARÁGRAFO QUINTO
Dentre outras exigências, a prorrogação somente será formalizada caso os preços
mantenham-se vantajosos para o CONTRATANTE e consistentes com o mercado,
conforme pesquisa a ser realizada à época do aditamento pretendido.
PARÁGRAFO SEXTO
Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência nos exercícios subsequentes ao
da celebração do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada está na
inexistência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada
exercício para atender as respectivas despesas.
PARÁGRAFO SÉTIMO
Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no Parágrafo
Sexto desta Cláusula, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de
indenização.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que
constitui Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:
I- zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos
materiais e humanos necessários;
II – designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades,
em especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica
alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE;
III - fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de
proteção individual adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar
sua efetiva utilização;
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IV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
V - dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade
que verificar na execução dos serviços;
VI - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e
atender prontamente as reclamações sobre seus serviços;
VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente
ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE
em seu acompanhamento;
VIII - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais
e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da
Lei Federal n° 8.666/1993;
IX - manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia
recente;
X - reexecutar os serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando
estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis;
XI - arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas
por seus empregados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da
sede do CONTRATANTE;
XII - apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de
pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as
previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias
relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na
prestação de serviços objeto deste contrato;
XIII - identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma
a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;
XIV - obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que
disserem respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das
informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços;
XV - guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer
natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil
e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;
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XVI - submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços,
relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e
qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que
seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta
própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,
vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta
ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus
prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013, a CONTRATADA se compromete a
conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos
lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como
as seguintes:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos
atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a)

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
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f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências
reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e Segundo desta
Cláusula Quarta poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a
critério da CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e
administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo administrativo de
responsabilização de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE
Ao CONTRATANTE cabe, além das obrigações e responsabilidades que lhe foram
atribuídas pelo Termo de Referência (Anexo I), o seguinte:
I - exercer a fiscalização dos serviços, designando servidor responsável pelo
acompanhamento da execução contratual e, ainda, pelos contatos com a
CONTRATADA;
II - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do
objeto do contrato;
III - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;
IV - expedira autorização de serviços, com antecedência mínima de 03_(três) dias
úteis da data de início de sua execução.
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados por intermédio do
gestor do contrato de modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações
ajustadas.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA,
mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos
serviços, inclusive quando resultantes de utilização de pessoal inadequado ou sem a
qualificação técnica necessária, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade
por parte do CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO
A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades
ou falhas, não exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas
neste contrato e no Anexo I do Edital.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente
à contratação, perca as condições de enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributário
diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar
Federal nº 123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a
Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na
alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele regime
tributário diferenciado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável, durante a
vigência do contrato e suas possíveis prorrogações, mesmo que seja negativo.

CLAUSULA OITAVA-DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito
orçamentário

, de classificação funcional programática _________ e categoria

econômica ___________.
PARAGRÁFO ÚNICO
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No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.
CLÁUSULA NONA - DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
Após o término de cada quinzena do mês, sendo que a primeira corresponde ao período
do 1º ao 15º dia do mês, e a segunda ao período do 16º ao último dia do mês, a
CONTRATADA deverá apresentar na quinzena em referência um relatório analítico
discriminando os abastecimentos no período.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As medições, para efeito de pagamento, serão realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:
I. No primeiro dia útil subsequente à quinzena em que foram prestados os serviços, a
CONTRATADA entregará relatório contendo os quantitativos totais quinzenais de cada
um dos tipos de combustíveis utilizados com seus quantitativos e os respectivos valores
apurados, contendo as seguintes informações:
a) Identificação do posto credenciado (nome e endereço);
b) Identificação do veículo (marca, tipo, prefixo e placa);
c) Hodômetro do veículo no momento do abastecimento ou serviço;
d) Tipo de combustível;
e) A data e hora da transação;
f) Quantidade de litros;
g) Valor da operação de abastecimento;
h) Identificação do condutor (nome e registro funcional).
II. O CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou
incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota
fiscal/fatura.
III. Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da
seguinte forma:
a) A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pela
Taxa de Administração “T”(%)(_________)na qual deverão estar incluídos
todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e
despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza.
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b) A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da Taxa de
Administração (%) somada de uma unidade (conforme fórmula abaixo) ao efetivo
montante total dos gastos incorridos pelo CONTRATANTE com o abastecimento
da frota de veículos e gerador na quinzena em referência constante do relatório
analítico de despesa devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.
Pq =

1 + _T_ x G, onde:
100

“Pq” = valor total do pagamento em uma determinada quinzena;
“T” = taxa de administração;
“G” = gastos incorridos pelo CONTRATANTE com o abastecimento da frota
de veículos e gerador na quinzena.
IV. Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o preço à
vista de bomba e/ou do negociado diretamente pelo CONTRATANTE com o posto
credenciado.
V. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o CONTRATANTE
atestará a medição quinzenal, comunicando à CONTRATADA, no prazo de 03 (três)
dias úteis contados do recebimento do relatório, o valor aprovado e autorizando a
emissão da correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à
comunicação dos valores aprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação dos originais da nota
fiscal/fatura, bem como dos comprovantes de recolhimento do FGTS e de Previdência
Social, ao protocolo do CONTRATANTE,, em conformidade com sistemática de
medições prevista na Cláusula Nona deste instrumento.
I. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscail/fatura detalhando o valor total dos
combustíveis (etanol, gasolina, diesel) prestados à frota e gerador da CONTRATANTE,
bem como o valor correspondente aos serviços de gerenciamento prestados no período.
II. Os pagamentos das notas fiscais/faturas serão efetuados nos seguintes prazos:
a)

Os combustíveis serão pagos no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da
data final do período quinzenal de execução dos serviços.
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b)

A não observância do prazo previsto para apresentação das notas fiscais/faturas
ou a sua apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de
pagamento por igual número de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as
incorreções verificadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária em
nome da CONTRATADA no Banco XX, conta nº _______, Agência nº _______.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na
forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por
cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em
nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos
e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião
da realização de cada pagamento.
PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos
determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.
PARÁGRAFO QUINTO
O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser
feito em consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar
Federal nº 116/2003, e respeitando as seguintes determinações:
I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação
municipal aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN,
esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retenção do tributo,
pelo tomador dos serviços;
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II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo
tomador dos serviços:
a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a
quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobrança equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da
CONTRATADA no prazo previsto na legislação municipal.
b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de
“RETENÇÃO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobrança equivalente. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedução.
III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos
serviços:
a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente
com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição
de isenção;
b) Mensalmente a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento
do ISSQN por meio de cópias autenticadas das guias correspondentes ao serviço
executado e deverá estar referenciado à data de emissão da nota fiscal, fatura ou
documento de cobrança equivalente;
c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do
ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao
mês

imediatamente

anterior,

devendo

a

CONTRATADA

apresentar

a

documentação devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o
direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente, o objeto deste ajuste.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO
CONTRATADO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do
CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo
aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº
8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos
previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e
indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos previstos no
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal, quando couber.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A sanção de que trata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as
multas previstas no item 11 do Edital indicado no preâmbulo deste instrumento,
garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO
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O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores
correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de
cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente.
PARÁGRAFO QUARTO
A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro,
contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a
constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato,
será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos
da Lei Federal nº 12.846/ 2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal
nº 10.520/2002.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado, ainda, que:
I. Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele
estivessem transcritos:
a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.
b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;
II. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no
preâmbulo deste Termo de Contrato e demais disposições regulamentares pertinentes.
III. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Caieiras no
Estado de São Paulo.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA
e pela CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de
Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Caieiras, XX de XX de 2019.
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DR. WLADIMIR PANELLI
Presidente
ANDERSON CARDOSO DA SILVA
1º Secretário

NOGUEIRA

CONTRATADA:

FABRICIO CALANDRINI
2º Secretário

CNPJ nº.

TESTEMUNHAS:
__________________________
(nome, RG e CPF)

__________________________
(nome, RG e CPF)

Clique aqui para digitar texto.

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAIERAS
CONTRATADA:
PREGÃO PRESENCIAL XX/2019
OBJETO: Gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos, por
meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com
utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e
disponibilização de rede credenciada de postos de combustível,
compreendendo a distribuição de etanol, gasolina comum, diesel S-500 para a
frota de veículos e gerador da Câmara Municipal de Caieiras.
ADVOGADOS: DR. RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA PEREIRA – OAB/SP Nº
380.119(Contratante).
DR. MOISES GOMES DE CAMPOS JUNIOR – OAB/SP Nº
338.336 (Contratante).
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
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julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos
interessados.
CAIEIRAS, XX de XX de 2019.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAIERAS
Nome e cargo: DR. Wladimir Panelli – Vereador – Presidente
E-mail institucional: drpanelli@camaracaieiras.sp.gov.br
Assinatura:
CONTRATADA:
Nome e Cargo:
E-mail institucional:
Assinatura:

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
CNPJ Nº: 49.762792/0001-20
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM): XX/2019
DATA DA ASSINATURA: XX/XX/2019
VIGÊNCIA: 12 meses
OBJETO: Gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos, por
meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com
utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e
disponibilização de rede credenciada de postos de combustível,
compreendendo a distribuição de etanol, gasolina comum, diesel S-500 para a
frota de veículos e gerador da Câmara Municipal de Caieiras.

Gerenciamento de abastecimento de combustíveis para os veículos e gerador da Câmara Municipal de
Caieiras
Rua Albert Hanser, nº 80 – Centro – Caieiras – SP Cep:07700-605 Fone: 11-4442-8399

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
ESTADO DE SÃO PAULO
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,
sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à
correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e
serão remetidos quando requisitados.
Caieiras, XX de XX de 2019.

DR. WLADIMIR PANELLI
Presidente

Gerenciamento de abastecimento de combustíveis para os veículos e gerador da Câmara Municipal de
Caieiras
Rua Albert Hanser, nº 80 – Centro – Caieiras – SP Cep:07700-605 Fone: 11-4442-8399

