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TERMO DE RETIRADA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 
Nº 06/2023 

 
Empresa: 
 
Endereço: 
 
CNPJ: 
 
Telefone: 
 
Fax: 
 
e-mail: 
 
Retirei junto ao setor de Licitações, do Município de Vale de São Domingos (MT), cópia do Edital do 
Pregão Presencial Registro de Preço Nº 06/2023, cujos envelopes de Propostas de Preços e Habilitação 
serão recebidos pelo (a) Pregoeiro (a) às 08:00 horas do dia 07/03/2023 no setor de Licitações da 
Prefeitura do município de Vale de São Domingos/MT.  
 
É necessário o preenchimento dos Dados obrigatórios solicitados no formulário. 
 
(Cidade) _______________, ____ de _________ de      . 
 
Assinatura 
 
ATENÇÃO: 
 
Os interessados que receberem o edital via e-mail, DEVERÃO ENCAMINHAR ESTE 
COMPROVANTE, devidamente preenchido, à CPL, através do fax nº (065) 3268-1058 ou 1140. 
 
As respostas aos pedidos de esclarecimentos formulados serão encaminhadas via e-mail ou fax 
acima indicados, ficando as empresas interessadas em participar do certame obrigadas a 
encaminhá-las à CPL. O Núcleo de Licitações não se responsabilizará pela falta de informações 
relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a 
retirada do Edital e os dados para Ata de Registro de Preço. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO No 06/2023 
 

1. PREÂMBULO 

 
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS através de seu (sua) 
PREGOEIRO, designado pela Portaria no 29/2023, torna público, para conhecimento de todos os 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE 
PREÇO, do tipo MENOR PREÇO (menor percentual de taxa de administração), conforme 
descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com a Lei Federal 10.520/2002, subsidiariamente 
pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, bem como a Lei Complementar 123/2006, e “Decreto 
Municipal nº 40/2009 de 11 de setembro de 2009, Decreto Municipal nº 13 de 08 de Fevereiro de 
2017, Decretos Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que institui a modalidade pregão 
presencial Registro de Preço”. 
 
1.2 Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto 
deste Edital e seus Anexos, deverão ser entregues ao Pregoeiro, Sr. EDINALDO FERREIRA DE 

SANTANA, as 08:00 horas do dia 07 de Março de 2023, na Sala da CPL, na PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS - MT, situada na Av. Tancredo Neves, nº. 88, 
78.253-000, telefone 3268-1058. 
 
1.3 Não havendo expediente na data acima estabelecida, a sessão se realizará no primeiro dia útil 
subseqüente, mantidos o horário e o local. 
 

2. DO OBJETO E DO PRAZO 

 
2.1 Registro de Preços para Futura eventual contratação de empresa especializada em prestação 
de Serviços e fornecimento Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de 
Veículos prestados por postos credenciados, 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: álcool (etanol), gasolina comum, óleo diesel comum e óleo biodiesel S-10, com 
menor taxa de administração por meio de utilização de cartões, Vale de São Domingos-MT, 
conforme especificações no Termo de Referência. 
 
2.2 O prazo máximo previsto para o início da entrega dos produtos ora licitados é de 02 (dois) dia corridos contados da 
assinatura do Ata de Registro de Preço Administrativo ou da emissão da Autorização de Fornecimento, e o prazo para entrega 

será de acordo com a validade da Ata de registro de Preço 12 (Doze) meses. 
 
2.3 -– Combustível deverão ser fornecidos de acordo com o Termo de Referência Anexo VII. 

 
2.3.1 - O fornecimento de Combustível é para entregas diárias e deverão ser em bombas, nos postos Credenciados pela 
Empresa gerenciadora do cartão, podendo ser rejeitado caso desatenda às especificações exigidas. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 Correrão por conta da empresa participante todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 
de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.  
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3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses 
a seguir elencadas: 
 
a) que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
b) que atuem em regime de consórcio, juridicamente constituído; 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da 
Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato 
tenha sido publicado na imprensa oficial pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição; 
d) estrangeiras que não funcionem no País; 
e) que não comprovarem sua condição de empresa legalmente constituída, e não demonstrarem, através 
de seu Ata de Registro de Preço e/ou estatuto Social, que é objeto da empresa a entrega dos produtos 
afetos aos objetos da presente licitação; 
f) cujos sócios, representantes, gestores ou responsáveis técnicos participam de mais de uma empresa 
especializada no ramo do objeto desta licitação, pois somente uma delas (empresas), poderá participar do 
certame. 
 

4. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 
4.1 Para representação e credenciamento, a empresa deverá apresentar cópias dos seguintes documentos: 
 
a) Quando sócio: Contrato social e alterações que apontem quem representa a pessoa jurídica (cópias 
simples) acompanhado de documento de identificação pessoal do representante legal (cópia autenticada); 
 
b) Quando procurador: procuração com poderes para participação neste pregão (com firma reconhecida 
do outorgante), acompanhada de documento de identificação pessoal do procurador (cópia autenticada) e 
Contrato social e alterações que apontem a representação legal da pessoa jurídica (cópias simples); 
 
4.2 Não será efetuado credenciamento sem a apresentação de todos os documentos devidamente 
autenticados ou com firma reconhecida, se for o caso. 
 
4.3 A falta de representação não impedirá a licitante de participar do certame licitatório, ficando, porém 
impedida de manifestar-se durante as sessões, inclusive quanto à formulação de lances verbais e intenção 
de interpor recurso. 
 
4.4 O representante legal poderá ser substituído em qualquer fase do processo, podendo ser indicado a 
qualquer tempo um representante, caso tal providência não tenha sido efetivada inicialmente, desde que 
apresente a documentação solicitada, em conformidade com os ditames deste Instrumento Convocatório. 
 
4.5 No início da sessão, dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, cada empresa licitante 
poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto ao (à) Pregoeiro (a), 
apresentando os documentos para credenciamento.  
 
4.6 Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste edital, não serão 
mais aceitos novos participantes no certame. 
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5. DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
5.1 A reunião para recebimento e abertura dos dois envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um (uma) Pregoeiro (a), em conformidade com este 
Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no item 1.2. 
5.2 O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as 
seguintes informações: 
 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS 
PREGÃO No 06/2023 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE 

 
5.3. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo em seu 
exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS 
PREGÃO No 06/2023 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE 

 
5.4. Inicialmente, todos os presentes assinarão os lacres dos envelopes, e será aberto o Envelope 1 - 
Proposta de Preços, e em seguida o (a) Pregoeiro (a) procederá da seguinte forma: 
 
5.4.1 rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências 
deste edital;  
 
5.4.2 O estabelecido no subitem anterior, estende-se aos licitantes presentes; 
 
5.5. Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos, 
procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de forma a definir 
aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais. 
 
5.6 uma vez encerrada a sessão de lances verbais e definida a licitante de menor preço, será aberto o 
Envelope 2 – documento de Habilitação. 
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
6.1 As propostas serão julgadas tomando-se por base o MENOR PREÇO (menor percentual de taxa 
de administração), e deverão ser entregues no local estabelecido neste instrumento convocatório e até o 
dia e horário marcados para a abertura da sessão. 
 
6.2 As propostas serão apresentadas em envelope distinto dos demais, com a seguinte indicação: 
“PROPOSTA DE PREÇOS”, na forma prevista no item 5 do presente instrumento convocatório, 
atendendo aos requisitos abaixo: 
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6.2.1 Ser datilografada e/ou digitada sem emendas, entrelinhas ou rasuras, assinada pelo representante 
legal, conter: razão social, CNPJ, endereço da proponente, referência ao número deste Pregão Presencial 
Registro de Preço (06/2023);  
 
6.2.2 Ofertar preços unitários em algarismo e globais em algarismo, em moeda nacional, respeitando os 
valores máximos consignados no Anexo III. 
 
6.2.3 Indicar marca, modelo, quantidades, especificações, garantias e informações adicionais PARA 
CADA ITEM, conforme determinações do Anexo III e modelo de proposta constante do Anexo III, 
deste instrumento convocatório; 
 
6.2.4 Conter quando solicitado no Anexo III, para o item proposto, catálogos, descritivos técnicos e 
certificações. 
 
6.2.5 Indicar que o prazo de entrega para cada material, contados a partir da assinatura da Ata de Registro 
de Preço. 
 
6.2.6 Conter declaração de se incluem nos preços propostos, todos os tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de obra, materiais (se for o caso), despesas com transporte, 
bem como quaisquer outras, necessárias ou que possam incidir sobre o fornecimento. 
 
6.2.6.1 Os preços consignados deverão respeitar os valores máximos determinados para os materiais, no 
Anexo III, não podendo ultrapassar duas casas decimais após a vírgula (Ex: R$ 0,90), estando inclusos 
nestes, todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de obra, materiais 
(se for o caso), despesas com transporte, bem como quaisquer outras necessárias ou que possam incidir 
sobre o fornecimento. 
 
6.2.7. Indicar prazo de validade da proposta que não será inferior a 60 (sessenta) dias, em caso de omissão 
o Pregoeiro considerará como válido tal prazo; 
 
6.2.8 Conter declaração de que a Licitante é Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme 
modelo (Anexo IV), do presente instrumento convocatório (SE FOR O CASO); 
 
6.2.8.1 Caso a licitante seja ME ou EPP, faça jus aos benefícios da LC 123/06 e não apresente a devida 
Declaração, a mesma poderá ser providenciada pelo (a) Pregoeiro (a) no ato da abertura do envelope de 
Proposta de Preços, sendo de pronto assinada pelo representante legal da pessoa jurídica. 
 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
7.1 As propostas, assinadas, sem emendas ou rasuras serão classificadas segundo a ordem menor 
preço (menor percentual de taxa de administração), devendo estar assinadas pelo responsável 
legal da pessoa jurídica, ou procurador, sendo desclassificadas as aquelas que: 
 
a) Não atendam às condições deste instrumento convocatório, notadamente em relação aos preços 
máximos tolerados ou seja manifestamente inexeqüíveis por decisão do (a) Pregoeiro (a); 
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b) Estejam incompletas, ou seja, não contenham todas as informações, ou declarações ou certificações 
exigidas neste instrumento convocatório; 
c) Contenham limitações ou condições contrastantes com o instrumento convocatório. 
 
7.2 Havendo divergência entre valores unitários e valores globais, considerar-se-ão como válidos os 
valores unitários, caso a discrepância seja entre os valores em algarismo e por extenso prevalecerão os 
últimos. 
 
7.3 Após a abertura dos envelopes relativos às Propostas de Preços, o (a) Pregoeiro (a) poderá suspender 
a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade, nova data e/ou 
horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será da continuidade ao certame. 
 
7.4 O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se 
realize, não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza. 
 
7.5 Não serão consideradas, com critérios de classificação ou desempate das propostas, quaisquer ofertas 
de vantagens não previstas neste edital; 
 
7.6 Para maior agilidade nos procedimentos de abertura, os papéis que contém as propostas de preços 
deverão estar dispostos e numerados em ordem crescente. 
 
7.7 Após a fase de abertura de “Proposta de Preços”, não caberá desistência da mesma, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente. 
 
7.8 O critério de julgamento das propostas será o de menor taxa de administração no qual poderá ser 
fornecida taxa negativa (desconto). 
 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
8.1. Deverão ser apresentadas as seguintes declarações: 
 

a) Declaração pela licitante de inexistência de fato impeditivo de habilitação, na forma do parágrafo 
2°, art. 32 da Lei 8.666/93 (Anexo V). 

b) Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, de perigo ou insalubre, 
não emprega menor de dezesseis anos, na forma do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de 
acordo com a Lei Federal nº 9.854/02 (conforme modelo - Anexo V); 

c) Declaração que não possui em seu quadro de funcionários, servidores públicos exercendo função 
de gerência, administração ou qualquer outra que lhe de poderes para decidir no âmbito da 
empresa (Inciso III do art.9º da Lei 8666/93 e inciso X s Lei complementar nº 04/90), (conforme 
modelo - Anexo V). 

 
8.2 Para habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
8.2.1 Habilitação Jurídica 
 
a) Para Empresa Individual: Registro Comercial; 
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b) Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor e alterações 

subseqüentes, devidamente registrados; 
 
c) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores, em exercício; 
 
d) Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
 
e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
f) Cópia da Cédula de identidade dos sócios, ou do diretor, ou do (s) proprietário (s) da empresa. 
 
8.2.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas de “a” a “e” do subitem 8.2.1 não precisarão 
constar do envelope dos Documentos de Habilitação se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão, conforme prevê o item 4.3. 
 
8.2.2 Regularidade Fiscal 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
b) Certidão negativa quanto a Dívida Ativa da União conjunta do INSS. 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
d) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal, expedidas na sede ou domicílio do licitante. 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
f) Certidão Negativa de Debito Trabalhista. 
g)    Certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade, onde a mesma poderá ser emitida no site: 
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php  
h)    Certidão do Tribunal De Contas Da União Certidão Negativa De Licitantes Inidôneos, onde a 
mesma poderá ser emitida no site: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS 

 
8.2.3 DOCUMENTOS REFERENTE À CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo cartório de distribuição da sede do 
licitante, dentro do prazo de validade. Se não constar prazo de validade, a mesma deverá ter sido 
emitida no prazo máximo de 90 (noventa) dias; 

b. Para fins de habilitação, a verificação em sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidão 
constitui meio legal de prova. 

c. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

a)  Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstração do 
resultado do exercício assim apresentados: 

a.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou 
autenticada na Junta Comercial. Comprovação de Capital Minimo ou valor de Patrimonio liquido 
correspondente a 10%(dez por cento )do valor estimado para a contratação para cada item/lote , 
em conformidade com o Artigo 31, paragrafo 3º da Lei 8.666/93. 
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a.2.) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, 
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia do 
Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

a.3) sociedades sujeitas ao regime das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: 
por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente 
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

a.4) sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

b.)  Comprovação de índices financeiros extraídos do balanço patrimonial, referente ao ultimo 
exercício financeiro conforme abaixo: 

b.1) Comprovar Índice de Liquidez Corrente = ILC -  igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), 
obtido  a partir de dados do Balanço anual, através da seguinte fórmula:  

                                          

                                          
ATIVO CIRCULANTE 

             ILC =          _________________________________ 
PASSIVO CIRCULANTE 

 

b.2) Comprovar   Índice de Liquidez Geral = ILG superior a 1,0 (um vírgula zero), obtido a  partir de 
dados do balanço anual  através da seguinte fórmula: 

                                                     

                                                     
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

     ILG = ______________________________________________________ 
PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

b.3)  Comprovar  Grau de Endividamento  = GE –  inferior  1,0 (um vírgula zero), obtido a partir  de 
dados do balanço anual  através da seguinte fórmula:  

 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
       GE =      ___________________________________________________________ 

ATIVO TOTAL 

 
 
i. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, juntado ao balanço. 
ii. o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho de Contabilidade. 
 

8.2.4 DOCUMENTOS REFERENTE À CAPACIDADE TÉCNICA  
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a.  01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada, em nome da 
empresa participante, que comprove a execução do objeto desta licitação devidamente autenticada 
cartório. 

b. O (s) atestado (s) de capacidade técnica apresentado(s) estará sujeito à confirmação de 
autenticidade, exatidão e veracidade conforme previsto no art. 43, parágrafo 3° da Lei Federal n° 
8.666/93, sujeitando o emissor às penalidades previstas em lei caso ateste informações inverídicas. 

 

9. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 
9.1 O julgamento da habilitação dos interessados será realizado com a abertura do envelope de 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da pessoa jurídica melhor classificada e será feito à vista do 
exame dos documentos apresentados. 
 
9.2 Após a abertura dos envelopes relativos à documentação de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) poderá 
suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade, nova 
data e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será apresentado o 
resultado do julgamento da habilitação. 
 
9.3 O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marca não impedirá que ela se 
realize, não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza. 
 
9.4 Será julgado habilitado o licitante que apresentar os documentos exigidos, validamente e em 
conformidade com este instrumento convocatório. 
 
9.4.1 Será julgado inabilitado o licitante que não atender às exigências deste instrumento convocatório, 
notadamente quanto a não apresentação ou apresentação irregular de qualquer documento solicitado. 
 
9.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina o 
artigo 43, da Lei Complementar n° 123/06. 
 
9.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento imediatamente posterior à declaração de 
vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 
documentação. 
 
9.7 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.6, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no na Legislação pertinente, sendo facultado à 
instituição convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Ata de 
Registro de Preço, ou cancelar a licitação. 
 
9.8 Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade, salvo aqueles que não tenham 
validade (Documentos relativos à qualificação jurídica, Cartão do CNPJ, inscrição no cadastro de 
contribuintes estaduais ou municipais), para os demais, quando o prazo de validade não estiver 
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mencionado explicitamente, somente serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias antes da 
apresentação dos documentos de habilitação e propostas. 
 
9.9 Os documentos exigidos quando emitidos através DA INTERNET terão sua autenticidade verificada 
pelo município. 
 
9.10 Para maior agilidade nos procedimentos de abertura, a documentação deverá estar disposta e 
numerada em ordem crescente. 
 

9.11 Não constituirão causa de inabilitação ou desclassificação, a irregularidade formal que não afete o 
conteúdo ou a idoneidade do documento. 
 
9.12 – Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo pregoeiro ou equipe de apoio, deverão 
procurar o pregoeiro ou equipe de apoio, antes do início da sessão de abertura da licitação para proceder a 
autenticação com no mínimo 30 minutos de antecedência do certame, pois, em hipótese alguma serão autenticadas 
durante a  
realização do certame. 
Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, como 
por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n° 8.666-93). 

  

10. DO PROCEDIMENTO NO PREGÃO 

 
10.1 Instaurada a sessão, as licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão 
DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO (SEPARADAMENTE DOS ENVELOPES). Caso a licitante não apresente a 
declaração, o (a) Pregoeiro (a) providenciará termo equivalente para recolher a assinatura do representante 
legal. 
 
10.2 Em seguida, realizar-se-á o credenciamento dos representantes legais e efetuar-se-á a abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços das licitantes rubricando-as facultando-se aos representantes 
das licitantes o seu exame, registrando-se em ata as anotações solicitadas; 
 
10.3 O procedimento licitatório terá início com a abertura de “Propostas”, sendo realizado julgamento das 
mesmas de forma objetiva, em conformidade com o tipo de licitação, critérios estabelecidos neste 
instrumento convocatório, e com fatores exclusivamente nele referidos; 
 
10.4 Serão verificados o atendimento das propostas às condições definidas neste edital, sendo 
desclassificadas, pelo (a) Pregoeiro (a) aquelas que não atendam ao Instrumento Convocatório (conforme 
acima); 
 
10.5 Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração à própria 
comissão de licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por 
escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida; 
 
10.6 A CPL analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, 
suspender a sessão pública; 
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10.7 Da decisão relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso; 
 
10.8 Dentre as licitantes classificadas serão selecionadas para a fase de lances verbais a proposta de menor 
preço e as demais propostas cujos valores estejam no intervalo de no máximo 10 % (quinze) por cento do 
menor preço classificado; 
 
10.9 Quando não for possível obter pelo menos 03 (três) propostas escritas de preços, nas condições do 
subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), salvo 
empate, para poderem participar da etapa de lances verbais; 
 
10.10 A validade do pregão não será comprometida se for inviabilizada a fase de lances em virtude da 
apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta escrita, como também a classificação de apenas 
02 (duas) propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais; 
 
10.11 Em continuação, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos lançadores 
selecionados, que deverão ser formular lances de sucessivamente, em valores distintos e decrescentes; 
 
10.12 O (A) Pregoeiro (a) fará uma rodada de lances convidando o representante da licitante que ofereceu 
a proposta escrita de maior preço, a fazer o seu lance e, em seguida, os representantes das demais 
empresas selecionadas na ordem decrescente de preço, e assim sucessivamente até que se obtenha a 
proposta de menor valor; 
 
10.13 Só serão aceitos lances verbais inferiores ao menor preço obtido; 
 
10.14 O licitante que não apresentar lance para um lote não ficará impedido de participar dos próximos, 
caso ocorra; 
 
10.15 Em não havendo mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, 
exclusivamente segundo o critério de MENOR PREÇO (menor percentual de taxa de 
administração); 
 
10.16 Casos as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 
em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada 
preferência de contratação, situação denominada por empate ficto, conforme disposto na LC n.º 
123/2006. 
 
10.16.1 Ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento: 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela de menor preço; 
 
b) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se enquadrem na situação de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor; 
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c) não sendo habilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiada pela regra do empate 
ficto, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes, observada a ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
d) na hipótese de empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para apresentar 
nova proposta, terá prazo máximo de 05 (cinco) minutos, para fazê-lo, sob pena de preclusão; 
 
e) na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto da licitação 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
 
f) os dispositivos legais atinentes ao empate ficto somente serão aplicáveis quando a melhor oferta final 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
10.17 Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pelo (a) Pregoeiro (a) a 
aceitabilidade da proposta escrita de menor preço, face ao valor estimado para a contratação, decidindo a 
respeito; 
 
10.18 Em todos os casos será facultado ao (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com as licitantes em 
busca do menor preço; 
 
10.19 Após a finalização das etapas de classificação (propostas escritas e lances verbais, se houver), 
proceder-se-á a abertura do envelope 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante vencedor 
(classificado em primeiro lugar), caso este seja inabilitado será aberto o envelope de habilitação do 2º lugar 
e assim sucessivamente até que o seguinte classificado que preencha as condições de habilitação seja 
declarado licitante vencedor, nas condições propostas. 
 
10.20 Os documentos de habilitação das licitantes remanescentes permanecerão em poder do (a) 
Pregoeiro (a) até a assinatura do Ata de Registro de Preço pelo licitante vencedor e serão retirados 
mediante recibo pelo representante legal da licitante. 
 
10.21 Após o desenrolar de todos, será lavrada ata circunstanciada da sessão, a qual será assinada pelo (a) 
Pregoeiro (a), Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 
 
10.22 Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 
próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, 
a e b, da Lei n° 8.666-93); 
 
10.24 O prazo para impetração memoriais escritos do recurso administrativo é de 02 (dois) dias úteis, 
contados a partir da data de comunicação do ato que o motivou. 
 
10.25 O município de Vale de São Domingos/MT poderá conferir prazo de 08 (oito) dias úteis para as 
licitantes, caso todas sejam desclassificadas ou inabilitadas (todas numa mesma fase), a fim de que as 
mesmas possam adequar propostas ou documentação, conforme o caso. 
 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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11.1 Das decisões do (a) Pregoeiro (a) caberá recurso único fundamentado, conforme segue: após 
declaração de vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação das razões do 
recurso escritas, ficando facultado aos demais licitantes desde logo apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas 
imediatas dos autos; 
 
11.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
11.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de 
recurso, com a conseqüente adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela autoridade 
competente. 
 
11.4 O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo. 
11.5 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS.  
 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
12.1 No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento da proposta o ato 
convocatório do pregão poderá ser impugnado, caso não haja impugnações preclui possibilidade posterior 
de impugnação de toda matéria nele constante. 
 
12.2 Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações, deverão ser encaminhados por escrito e 
contra recibo ao (a) Pregoeiro (a), na Av. Tancredo Neves, nº88, centro, Vale de São Domingos /MT, no 
prazo disposto no subitem acima, no horário comercial de segunda a sexta feira. 
 
12.3 Impugnações ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo não serão considerados. 
 

13. DA ENTREGA DOS PRODUTOS – CONDIÇÕES, PRAZOS E LOCAIS 

 
13.1 O prazo para início da entrega dos produtos é imediato, contados da assinatura do Ata de Registro de 
Preço/emissão da ordem de fornecimento. 
 
13.2 O combustível será entregue na Bomba do Posto ora licitado.  
 
13.3 A aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa contratada com 
relação ao funcionamento e especificações divergentes do objeto, durante todo o período de garantia. 
 
13.4 Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações deste Instrumento 
Convocatório; 
 
13.5 A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para providenciar a substituição dos 
produtos, em caso de recusa da Prefeitura, a partir da comunicação feita por este. 
 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
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14.1 O pagamento será efetuado até 30 dias, ao não comprimento deste cronograma poderá acarretar na 
suspenção da entrega do produto ora licitado, mediante a apresentação das respectivas Nota Fiscal 
Eletrônica e comprovação da regularidade junto à seguridade Social e ao FGTS ou no caso de 
pessoa física certidão da dívida ativa da UNIÃO.,  
 
14.2 Os preços propostos são poderão ser reajustados no caso de comprovação os demais itens 
não sofrerão reajustes. 
 
14.3 O não cumprimento do previsto na ATA DE REGISTRO DE PREÇO permitirá a Contratante a 
retenção do valor da fatura até que seja sanada a irregularidade. 
 
14.4 Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 
 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
15.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento, distribuídos a seguinte forma: 
Prefeitura Mun. Vale de São Domingos. 
 

Gabinete do Prefeito   
02 – Gabinete do Prefeito  
001 – Gabinete do Prefeito 
2.002 – Manut. E Encargo com o Gabinete  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.024 – Manut. E Encargo c/ o Fundo Municipal de Assistência Social 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.025 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.026 – Manutenção do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.028 – Manutenção com Programa IGD SUAS 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
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004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.076 – Manutenção com Piso Básico PAIF 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.082 – Manutenção com Programa Auxilio Brasil  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
005 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
2.031 – Manutenção e Encargos com o Conselho Tutelar 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Saúde  
06 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde  
2.100 – Manutenção e Encargos com a Secretaria de Saúde  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
06 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde  
2.120 – Manutenção e Encargos com PSFs (Programa Saúde da Família) 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
06 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde  
2.145 – Manutenção e Encargos com das Ações da Média e Alta Complexidade  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
06 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde  
2.165 – Manutenção e Encargos – Vigilância Sanitária  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
06 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde  
2.170 – Manutenção e Encargos – Vigilância Epidemiológica e Ambiental 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
002 – Gabinete do Secretario  
2.079 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
003 – Departamento de Educação e Cultura  
2.033 – Manutenção com Transporte Escolar  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
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07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
003 – Departamento de Educação e Cultura  
2.034 – Manutenção do Ensino Fundamental   
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
003 – Departamento de Educação e Cultura  
2.037 – Manutenção do Salário Educação   
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
08 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
001 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
2.042 – Manutenção e Encargo c/ o Gabinete do Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
08 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
003 – Departamento de Agropecuária  
2.043 – Manutenção e Encargo c/ com o Departamento de Agropecuária  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Infraestrutura   
09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura  
002 – Gabinete do Secretario  
2.045 – Manutenção e Encargo c/ o Gabinete do Sec. Infraestrutura  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura  
003 – Departamento de Obras, Transporte e Serviços Públicos 
2.047 – Manutenção e Encargo c/ Manut. E Conservação das Estradas Vicinais   
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura  
003 – Departamento de Obras, Transporte e Serviços Públicos 
2.048 – Manutenção e Encargo c/ o Departamento de Obras de Transporte Serviços Públicos  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura  
003 – Departamento de Obras, Transporte e Serviços Públicos 
2.049 – Manutenção e Encargo c/ o Departamento de Máquina de Oficina 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
10 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
002 – Gabinete do Secretario  
2.053 – Manutenção e Encargo c/ Gabinete do Secretário de Esportes  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
 
 
 



 
      Estado de Mato Grosso 

                         Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 
                                             Gestão 2021 / 2024 

 

 

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1140/11058 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT 

 

17 

 
 
 
 
 
 
10 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
003 – Departamento de Esportes e Lazer   
2.054 – Manutenção e Encargo c/ Depto. De Esporte e Lazer   
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 

Fonte do Recurso Financeiro Próprio do Orçamento Vigente e outros. 
 

16. DO ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DA ASSINATURA 

 
16.1 O licitante vencedor terá o prazo de 01 (um) dias úteis, após regular convocação para assinar a Ata de 
Registro de Preço. 
 
16.2 O licitante que não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo estabelecido será considerado 
adjudicatário faltoso, podendo incorrer, a critério da Prefeitura de Vale de São Domingos/MT, na 
penalidade de: multa, perda do direito a contratação e suspensão do direito de licitar com o município de 
Vale de São Domingos pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 
 
16.3 Sendo faltoso o adjudicatário, O município de Vale de São Domingos/MT poderá declarar a licitante 
classificada em 2º (segundo) lugar, como vencedora, nas condições de sua proposta, sendo analisadas as 
condições de habilitação da mesma. 
 
16.4 Ocorrendo rescisão contratual, por inadimplência total ou parcial do contratado, poderá O município 
de Vale de São Domingos/MT contratarem as demais licitantes classificadas, na ordem de classificação, 
para entregar o remanescente dos materiais, desde que a mesma atenda as condições de habilitação. 
 
16.5 As obrigações e direitos do município de Vale de São Domingos/MT e da Contratada, resultantes do 
Ata de Registro de Preço entre eles firmado, cessarão a partir do momento em que, concluído seu objeto, 
as partes derem-se mútua quitação. 
 
16.6 As Ata de Registro de Preços poderão ser alterados conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
16.7 A Ata de Registro de Preço será formalizado com base nos Itens e Condições descritas no presente 
Instrumento Convocatório. Caso venha ocorrer qualquer discrepância de condições entre a Ata de 
Registro de Preço a ser firmado e o Instrumento Convocatório, prevalecerão sempre os termos deste 
último. 
 
16.8 Farão parte integrante do respectivo Ata de Registro de Preço todos os elementos apresentados pela 
licitante vencedora que tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas 
neste Edital e Anexo. 
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16.9 A licitante vencedora comunicará A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO 
DOMINGOS/MT, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que 
julgar necessário, que impeça o cumprimento das obrigações do Ata de Registro de Preço, em especial ao 
descumprimento do fornecimento dos produtos adjudicados, que deverá ser solucionado em igual 
período 24 (vinte e quatro) horas, salvo motivo de força maior que deverá ser comprovado. 

 

17. DAS PENALIDADES 

 
17.1 Quem, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Ata de Registro de Preço 
(inadimplência total ou parcial das obrigações assumidas), comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará suspenso de licitar e contratar com O município de Vale de São Domingos/MT, pelo 
prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação de multas, conforme abaixo, nesta hipótese poderá 
O município de Vale de São Domingos/MT rescindirem unilateralmente o Ata de Registro de Preço. 
 
17.2 Independentemente do disposto no item 17.1, acima, poderá também O município de Vale de São 
Domingos/MT, pelo inadimplemento total ou parcial, por culpa da CONTRATADA, aplicar multa 
irredutível de 10% (dez por cento) acrescida de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês, sobre o 
valor total do Ata de Registro de Preço. Caso esta multa, tenha que ser cobrada em juízo, ao montante se 
acrescerá mais 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Esta multa será cobrada ao mês proporcional aos dias de atraso. 
 
17.3 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de defesa 
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
 
17.4 As penalidades previstas neste Instrumento Convocatório são independentes entre si, podendo ser 
aplicada s isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

17.5 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que 
fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha 
nenhum valor a receber DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, ser-lhe-á 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente 
para que seja inscrita na dívida ativa DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO 
DOMINGOS, podendo, ainda A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS 
proceder à cobrança judicial da multa. 
 
17.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE 
SÃO DOMINGOS. 
 
17.7 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores, e, no que couber às demais penalidade referida no Capítulo IV da 
Lei n.º 8.666/93. 
 
17.8 As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
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a Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 
aplicadas à licitante vencedora concomitantemente com as de multa. 
 

17.9. Das decisões proferidas pela Administração cabem: 
 
a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no art. 109, § 4º da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
 
b) Representação A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto do Ata de Registro de Preço, de 
que não caiba recurso hierárquico. 
 
c) Pedido de reconsideração da Decisão DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO 
DOMINGOS nos casos de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 

18. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

18.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que deverá ser 
feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de trinta dias, no caso de 
descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pelo “PROMITENTE 
FORNECEDOR”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
 
18.2. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de 
qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

19. DA FISCALIZAÇÃO 
 

19.1. A entrega dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
representante da Administração da Contratante, com atribuições específicas, devidamente designadas pela 
autoridade competente. (Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93). 
 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1 É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
20.2 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado. 
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20.2.1 A anulação do procedimento induz à do Ata de Registro de Preço. 
 
20.2.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do Ata de Registro de Preço. 

 
20.3 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
20.4 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
20.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública de PREGÃO. 
 
20.6 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro Ata de Registro de Preço. 
 
20.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação, ficando assegurado 
ao município de Vale de São Domingos/MT o direito de adiar, cancelar no todo ou em parte, a presente 
licitação, antes de efetivado o Ata de Registro de Preço, sem que em decorrência de qualquer dessas 
medidas, tenham os participantes direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 
 
20.8 A simples participação na presente licitação evidencia ter o licitante, se candidatado ao certame 
licitatório, examinado cuidadosamente o objeto do instrumento convocatório e seus anexos, se inteirando 
de todos os seus detalhes e com eles haver concordado. O município de Vale de São Domingos/MT não 
admitirá declarações posteriores à abertura das propostas de desconhecimento de fatos, no todo ou em 
parte, que dificultem ou impossibilitem julgamento das propostas ou a adjudicação ao licitante vencedor. 
 
20.9 As decisões provenientes do curso desta licitação poderão ser comunicadas aos licitantes por e-mail, 
fac-símile, carta, publicação, ou qualquer outro meio que cientifique a(s) licitante(s). 
 
20.10 A Autoridade Superior, a que se refere este edital é o Prefeito Municipal, Senhor 
GERALDO MARTINS DA SILVA. 
 
20.11 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS providenciará o comprovante 
da publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato do Ata de Registro de Preço e dos 
demais atos relativos à publicidade do certame. 
 
20.12 Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93, do 
Decreto Municipal de VSD Nº40/2009 11 de setembro de 2009, Decreto Municipal 13/2023 de fevereiro 
de 2023, e Decreto Federal nº. 7.892 de 23/01/2013. 

 
20.13. São partes integrantes deste Edital: 

a) ANEXO I - Modelo de Carta de Credenciamento.  
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b) ANEXO II – Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.  
c) ANEXO III – Formulário Padrão para Proposta de Preços  
d) ANEXO IV – Declaração de que é Micro ou Pequena Empresa. 
e) ANEXO V – Declaração de Inexistência de fato impeditivo para habilitação;  
                              Declaração de que não emprega menores; 
                              Declaração de que não emprega servidores públicos 
f) ANEXO VI - Minuta da Ata de Registro de Preço 
g) ANEXO VII – Termo de Referencia 

 
Vale de São Domingos - MT,  17 de Fevereiro de 2023. 
 
 
 
 

EDINALDO FERRERIA DE SANTANA 
Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I 

 
 
Minuta de Carta de Credenciamento 
 
 
(Papel timbrado da empresa) 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS - MT 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO. 
Nº 06/2023 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)..............................................................., portador(a) 
do RG n........................... e do CPF n..., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura do município de 
Vale de São Domingos/MT, na modalidade Pregão Presencial  Registro de Preço n. 06/2023, na 
qualidade de representante legal, outorgando – lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa..., 
bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
...,... De... De 2023. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
_____________________________________ 
Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida acompanhada de 
documentos pessoais do Outorgado e documentos que dão poderes ao outorgante para firmá-la. 
 
 
 
 
 



 
      Estado de Mato Grosso 

                         Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 
                                             Gestão 2021 / 2024 

 

 

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1140/11058 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT 

 

23 

 
ANEXO II 

 
 
(Modelo de que a empresa cumpre todos os requisitos para habilitação)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ No 
_________________________________, sediada ___________________(endereço completo) 
____________________________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente todos 
os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
Vale de São Domingos(MT), _____________/__________/_______________ 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Estado de Mato Grosso 

                         Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 
                                             Gestão 2021 / 2024 

 

 

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1140/11058 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT 

 

24 

ANEXO III 
 
FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
 
Proposta de Preços 

 
 

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) n. 
___________________, localizada ____________________, CEP_____, fone ________, fax 
________, e-mail: ____________________, para a execução do objeto do Pregão Presencial Registro de 
Preço Nº 06/2023, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos, promovida pelo município de Vale de São Domingos/MT: 
 
Tel Fax: (_______)__________  
E-mail: _________________  
Tel Celular: (_____)____________ 
Endereço: _________________________________________________________________ 
Conta Corrente: ____________  
Agência:________________  
Banco: ____________________ 
 

ITEM COD SISTEMA DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR ESTIMADO 
PELO ORGÃO VALOR MÁXIMO DA 

TAXA ADMINISTRATIVA 
EM PERCENTUAL 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

1 002.003.868 

contratação de empresa 
especializada em prestação de 
Serviços e fornecimento Contínuos 
de Gerenciamento do 
Abastecimento de Combustíveis de 
Veículos prestados por postos 
credenciados, 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: álcool (etanol), 
gasolina comum, óleo diesel comum 
e óleo biodiesel S-10, com menor 
taxa de administração por meio de 
utilização de cartões, Vale de São 
Domingos-MT 

SV R$ 830.855,00   

 
_____________________________________ 
Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (ltda., S.A, etc.), endereço completo], inscrita no CNPJ 
sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de 
Identidade nº [xxxx], inscrita no CPF sob o nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se 
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 
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ANEXO V 
 
 
(Modelo de Declarações de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação)  
 
 
 
  (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ No 
_________________________________, sediada ___________________(endereço completo) 
____________________________________, sob as penas da lei: 
 

Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação para o presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, especialmente que não se 
encontra cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no 
Distrito Federal (art. 87, da Lei nº 8.666/93). 
 
  Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
  Declara, ainda, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de funcionários, servidores 
públicos exercendo função de gerência, administração ou qualquer outra que lhe de poderes para decidir no 
âmbito da empresa (Inciso III do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X s Lei complementar nº 04/90). 
 
 
 
 
Vale de São Domingos (MT), _____________/__________/_______________. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 
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ANEXO VI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2023 

 
PREGÃO N° 06/2023 
 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 
 
O Município de Vale de São Domingos-MT – MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 
04.215.993/0001-70, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 88, Centro, CEP 78.253-000, Vale de São Domingos-MT, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Geraldo Martins da Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Santa Stopa, 
S/N, Centro, CEP 78.253-000, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade de n. 06736750 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n. 
458.527.236-49 doravante denominado de CONTRATANTE, e   a empresa,  
 
 
, a onde RESOLVE registrar os preços das empresas estão de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições 
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes 
da Lei Federal 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, bem como a Lei Complementar 
123/2006, e “Decreto Municipal nº 40/2009 de 11 de setembro de 2009, Decreto Municipal nº 13 de 08 de Fevereiro de 2023, 
Decretos Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que institui a modalidade pregão presencial Registro de Preço, e em 
conformidade com as disposições a seguir. 
 

 

 1 DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DA ATA 

1.1. A presente ATA fundamenta-se no PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
06/2023/VSD/MT, adjudicado em .../../2023, e homologado em .../../2023 que são parte integrante deste 
instrumento. 
 

 2 DO OBJETO 

 
2.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para Registro de Preços para Futura eventual 
contratação de empresa especializada em prestação de Serviços e fornecimento Contínuos de Gerenciamento 
do Abastecimento de Combustíveis de Veículos prestados por postos credenciados, 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: álcool (etanol), gasolina comum, óleo diesel comum e óleo biodiesel S-10, com menor taxa de 
administração por meio de utilização de cartões, Vale de São Domingos-MT, conforme especificações no 
Termo de Referência - Especificações do Edital de PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
06/2023. 
2.2. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por item conforme segue as especificações e 
quantidades abaixo. 
 

ITEM COD SISTEMA DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR ESTIMADO 
PELO ORGÃO VALOR MÁXIMO DA 

TAXA ADMINISTRATIVA 
EM PERCENTUAL 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 
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1 002.003.868 

contratação de empresa 
especializada em prestação de 
Serviços e fornecimento Contínuos 
de Gerenciamento do 
Abastecimento de Combustíveis de 
Veículos prestados por postos 
credenciados, 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: álcool (etanol), 
gasolina comum, óleo diesel comum 
e óleo biodiesel S-10, com menor 
taxa de administração por meio de 
utilização de cartões, Vale de São 
Domingos-MT 

SV R$ 830.855,00   

 
 

3 DA VIGÊNCIA 

 
3.1. A presente ATA vigorará a partir da data de sua assinatura, pelo período de 12 (Doze) Meses, ficando 
adstrito à existência dos respectivos créditos orçamentários, no podendo ser prorrogado. 
 

 4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
4.1. Exercer, por intermédio de servidor designado na forma do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
execução, acompanhamento e fiscalização dos materiais adquiridos, sob todos os seus aspectos, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas por parte da contratada. 
 
4.3. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos e proposta da Licitante vencedora; 
 
4.4. Emitir as autorizações de fornecimento e realizar o controle efetivo sobre as mesmas; 
 
4.5. Os produtos não serão aceitos e devolvidos se apresentarem vícios de qualidade ou 
impropriedade para o uso. 

 
5  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
5.1. A EMPRESA obriga-se a: 
5.2 Entregar os produtos definidos na cláusula segunda deste instrumento, na forma e condições previstas no 
edital de Pregão Presencial Registro de Preço nº. 45/2021, da PMVSD e proposta apresentada pela EMPRESA 
(S)  no prazo máximo de 2 (dois) dias a partir da solicitação; 
5.3 Responsabilizar-se pela entrega dos materiais inclusive no que se referir a não observância da legislação em 
vigor. 
5.4 Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os vícios resultantes da má execução do objeto 
desta ata. 
5.5 Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega dos produtos objeto desta ata, inclusive no que se 
referir à qualidade dos recursos materiais empregados e seleção e treinamento dos recursos humanos necessários 
ao seu desenvolvimento. 
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5.6 Responder integralmente, por quaisquer perdas e danos que vier a causar ao município de Vale de São 
Domingos - MT ou à terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeitas. 
5.7 Entregar os materiais com todos os recursos necessários à sua execução; 
5.8 Cumprir todas as obrigações trabalhistas, em relação aos seus empregados,  tais como: salários, seguros de 
acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, encargos trabalhistas, acidentes de trabalho.  
5.9 assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a PMVSD. 
5.10 efetuar a entrega dos materiais objeto contratado, de acordo com a necessidade e o interesse DA 
PMVSD, no ato do recebimento da requisição expedida pela EMPRESA; 
 
5.11 Os produtos deverão ser entregues dentro do município de Vale de São Domingos-MT, O fornecimento 
de Combustível sera diário e de acordo com a necessidade da Solicitante, não havendo quantitativo diário 
mínimo ou Maximo, e deverão ser em bombas próprias do fornecedor, no município, mediante apresentação 
de requisição da secretaria interessada.  
5.12 A EMPRESA deverá:  
a) comunicar a PMVSD por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que 
julgar necessário, que impeça o cumprimento das obrigações desta ata, em especial ao descumprimento da 
entrega do produto solicitado, que deverá ser solucionado em igual período 24 (vinte e quatro) horas, 
salvo motivo de força maior que deverá ser comprovado. 
b) Manter contato com a PMVSD sobre quaisquer assuntos relativos à entrega dos produtos objeto desta 
ATA, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso; 
c) Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com a PMVSD, para o fluxo operacional na entrega dos 
produtos objeto desta ATA; 
d) a EMPRESA não efetuará a entrega do produto sem requisição formal expedida pela PMVSD. 
e) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta ATA. 
5.13 Das responsabilidade da contratada as seguintes obrigações: 
  a) Executar o entraga/serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações do 
Município; 
  b) Cumprir os horários e itinerários fixados pelo Município; 
  c) Iniciar os serviços após a assinatura do ATA; 
  d) Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por 
sua culpa ou dolo; 
  e) Cumprir as Portarias e Resoluções do Município; 
  f) Arcar com as despesas referentes aos serviços objeto do presente contrato, inclusive os 
Tributos Municipais, Estaduais e Federais incidentes sobre os serviços prestados; 
  g) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação 
compatíveis com a obrigação assumida; 
5.14. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRTADA, sem justificativa aceita 
pelo CONTRATANTE, resguardados os preceitos legais pertinentes e e garantia a defesa p´revia, poderá resultar 
na aplicação das seguintes sanções: 
 

a) Multa compensatória no percentual correspondente a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor de 
cada viagem, pelo não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor de cada 
viagem, por dia em que não realizar as viagens ou não cumprir horarios aé o limite de 05( (cinco) dias 
letivos, quando será caracterizada inexecução total do contrato; 

c) Multa de mora no percentual correspondente a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da viagem, 
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pela inadimplência além do prazo acima citado; 
d) Advertência, suspensão temporaria de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE por prazo de 2 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
Administração pública, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.15. A inadimplência da EMPRESA, com referência aos encargos estabelecidos nos itens acima, não transfere à 
Administração da PMVSD a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta ATA, razão 
pela qual a EMPRESA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 
PMVSD. 
 

6 - DO VALOR CONTRATUAL 

 
6.1. O valor global para a execução desta ata, para aquisição dos produtos e serviços licitados é de 
R$....................... (..............................), conforme empresas vencedora acima. 
 

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos 
consignados no orçamento, distribuídos da seguinte forma: 
 
Gabinete do Prefeito   
02 – Gabinete do Prefeito  
001 – Gabinete do Prefeito 
2.002 – Manut. E Encargo com o Gabinete  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.024 – Manut. E Encargo c/ o Fundo Municipal de Assistência Social 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.025 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.026 – Manutenção do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.028 – Manutenção com Programa IGD SUAS 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.076 – Manutenção com Piso Básico PAIF 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
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05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
004 – Fundo Municipal de Assistência Social  
2.082 – Manutenção com Programa Auxilio Brasil  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
05 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
005 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
2.031 – Manutenção e Encargos com o Conselho Tutelar 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Saúde  
06 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde  
2.100 – Manutenção e Encargos com a Secretaria de Saúde  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
06 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde  
2.120 – Manutenção e Encargos com PSFs (Programa Saúde da Família) 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
06 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde  
2.145 – Manutenção e Encargos com das Ações da Média e Alta Complexidade  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
06 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde  
2.165 – Manutenção e Encargos – Vigilância Sanitária  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
06 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde  
2.170 – Manutenção e Encargos – Vigilância Epidemiológica e Ambiental 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
002 – Gabinete do Secretario  
2.079 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretario  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
003 – Departamento de Educação e Cultura  
2.033 – Manutenção com Transporte Escolar  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
003 – Departamento de Educação e Cultura  
2.034 – Manutenção do Ensino Fundamental   
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
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07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
003 – Departamento de Educação e Cultura  
2.037 – Manutenção do Salário Educação   
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
08 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
001 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
2.042 – Manutenção e Encargo c/ o Gabinete do Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
08 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
003 – Departamento de Agropecuária  
2.043 – Manutenção e Encargo c/ com o Departamento de Agropecuária  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Infraestrutura   
09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura  
002 – Gabinete do Secretario  
2.045 – Manutenção e Encargo c/ o Gabinete do Sec. Infraestrutura  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura  
003 – Departamento de Obras, Transporte e Serviços Públicos 
2.047 – Manutenção e Encargo c/ Manut. E Conservação das Estradas Vicinais   
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura  
003 – Departamento de Obras, Transporte e Serviços Públicos 
2.048 – Manutenção e Encargo c/ o Departamento de Obras de Transporte Serviços Públicos  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura  
003 – Departamento de Obras, Transporte e Serviços Públicos 
2.049 – Manutenção e Encargo c/ o Departamento de Máquina de Oficina 
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
10 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
002 – Gabinete do Secretario  
2.053 – Manutenção e Encargo c/ Gabinete do Secretário de Esportes  
33.90.00.00 – Aplicações Diretas  
 
10 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
003 – Departamento de Esportes e Lazer   
2.054 – Manutenção e Encargo c/ Depto. De Esporte e Lazer   
33.90.00.00 – Aplicações Diretas 
 

Fonte do Recurso Financeiro  Próprio do Orçamento Vigente e outros. 
 

8 - DO PAGAMENTO 

 
8.1. O pagamento será efetuado da Seguinte forma:  Os produtos licitados que forem entregues a PMVSD será 
pago 3 (três) vez no mês sendo nos dias 10, 20 e 30 dentro de cada mês, ao não comprimento deste 
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cronograma poderá acarretar na suspenção da entrega do produto ora licitado, mediante a apresentação das 
respectiva notas fiscais e comprovação da regularidade junto à seguridade Social e ao FGTS. 
 
8.2. Nenhum pagamento será efetuado a EMPRESA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 
 
8.3. O pagamento, pelos produtos efetivamente entregues, poderá ser efetuado através de depósito em 
qualquer agência da rede bancária, para crédito da contratada em conta corrente mantida em agência bancária 
indicada pela mesma. 
 
8.4. O pagamento somente será efetuado mediante: 
 
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada, 
através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão, composta de: Certidão de Quitação de Tributos Federais, neles abrangidos as contribuições 
sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal; Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional-Ministério da Fazenda; Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do 
Estado ou Distrito Federal e Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal, da sede da empresa quando couber; 
 
b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei n° 
8.016/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
c) prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3°, da 
Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito; 
 
8.5. O não cumprimento do previsto na ATA permitirá à EMPRESA a retenção do valor da fatura até que 
seja sanada a irregularidade. 
 
8.6. A empresa arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de todos 
os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer 
natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à entrega dos 
produtos objeto desta ATA. 
 

9 - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO OBJETO 

 
9.1. Os produtos, com o valor definido neste Pregão Presencial Registro de Preço 06/2023, registrado na 
ATA, poderão sofrer reajuste de preços do objeto, durante o período, quantas vezes forem necessária  na 
mesma proporção decorrente de acréscimo ou decréscimo, conforme autorização do Governo Federal, e 
amparado no Art. 65, Inciso II, letra d)  § 8 da Lei Federal 8.666/93, solicitado pela parte interessada através de 

requerimento acompanhado de documento oficial comprovando o percentual do aumento, conforme quando: 
 

a) solicitada pela PMVSD, junto ao setor competente do ÓRGÃO, devidamente protocolado; 
 
b) solicitada pelo ÓRGÃO, junto a EMPRESA, devidamente protocolado. 
 

10 – DA EXECUÇÃO DA ATA 

 
10.1. A ATA deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as normas enumeradas na Lei Federal 
n.º 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 
 
10.2. A entrega dos produtos, objeto deste edital, compreenderá as seguintes atividades e obrigações: 
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10.3. fornecer a entrega dos materiais objeto, de acordo com a necessidade e o interesse PMVSD, nas 
dependências desta Prefeitura. 

 

10.4 Os produtos deverão ser entregues dentro do município de Vale de São Domingos-MT, O fornecimento 
de Combustível será diário e de acordo com a necessidade da Solicitante, não havendo quantitativo diário 
mínimo ou Máximo, e deverão ser em bombas próprias do fornecedor, no município, mediante apresentação 
de requisição da secretaria interessada. 
 
10.5 Constatando-se problemas na qualidade do objeto fornecido, a Empresa fica obrigada a  substituir os 
produtos e ressarcir eventuais prejuízos causados; 

 
10.6 comunicar A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário, que impeça o cumprimento 
das obrigações desta ata, em especial ao descumprimento da entrega do produto solicitado, que deverá 
ser solucionado em igual período 24 (vinte e quatro) horas, salvo motivo de força maior que deverá ser 
comprovado. 
 
10.7 Manter contato com a PMVSD sobre quaisquer assuntos relativos ao fornecimento dos produtos objeto 
desta ata, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso; 
 
10.8 A EMPRESA não efetuará a entrega do produto sem requisição formal expedida pela PMVSD. 
 

11 - DA FISCALIZAÇÃO 

 
11.1. A fiscalização da entrega dos produtos será exercida por um representante da PMVSD, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto da presente ata. (art. 67 da Lei nº 8.666/93). 
 
11.2. A Fiscalização de que trata item  11.1 não exclui nem reduz a responsabilidade da EMPRESA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitório, ou emprego 
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do 
EMPRESA ou de seus agentes e prepostos (art. 70 da Lei nº 8.666/93). 
 
12 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 
12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
 

a) A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que deverá ser feito 
mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de trinta dias, no caso de descumprimento de 
quaisquer das cláusulas do presente contrato pelo “PROMITENTE FORNECEDOR”, sendo reconhecido o 
direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo 
MUNICÍPIO. 

 
b) 18.2. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as 

exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de 
qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.Quando o 
fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços; 

  
C) - Judicial - nos termos da legislação processual. 
 
d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro; 
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e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
 
g) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima. 
 

12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será 
juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação 
no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

12.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, 
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao 
fornecimento do Item. 
 
12.6. Caso a PMVSD não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua 
execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 

12.2 - DAS PENALIDADES  
 
12.2.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a EMPRESA a multas, 
consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 
 
12.2.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 
objeto adjudicado, a PMVSD poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à EMPRESA multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor adjudicado. 
 
12.2.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular 
no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

 
12.2.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
 
12.2.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por 
prazo de até 02 (dois) anos, e/ou; 
 
12.2.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
12.2.4. A Empresa, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da 
Ata, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar 
e contratar com a PMVSD pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de 
Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 
 
12.2.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha causar a PMVSD. 
 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
13.1. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VALE DE SÃO DOMINGOS, por prazo de até 2 (dois) anos, e, 

 
13.2. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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13.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da 
Ata, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar 
e contratar com A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS pelo prazo de até cinco anos e, se 
for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal 
correspondente na forma da lei. 
 
13.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, 
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a empresa não tenha nenhum valor a receber DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus 
dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do município, podendo, ainda A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS proceder a cobrança judicial da multa. 
 
13.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha causar A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE  DE SÃO DOMINGOS. 
 
13.6. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro Geral de Fornecedores, e, no que couberem, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei 
n.º8.666/93. 
 
13.7. As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora concomitantemente com as de 
multa, que poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados ou cobradas judicialmente. 
 
13.8. Das decisões proferidas pela Administração cabem: 
 
a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no art. 109, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
b) Representação A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da Ata, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
c) Pedido de reconsideração da Decisão da PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, nos casos 

de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da intimação do ato. 
 

14 - DA VALIDADE E EFICÁCIA. 

 
14.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato da Ata e de seus eventuais aditivos 
no "Diário AMM ", que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 10 (Dez) dias daquela data. 
 

15 – DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da comarca da cidade de Pontes e Lacerda-MT, como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
15.2. Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre as partes e em observância a legislação pertinente. 
E por estarem justos e contratados CONTRATANTES E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente 
instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) 
testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, ... de .......... de 2023. 
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___________________________________________                                                                                                                                                        

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEIÇÃO ALVARES                                                                                                                                                                        

PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO                                                                                                                                                                                          

OAB – MT Nº 4552 

 

 

 

 

______________________________________ 

Geraldo Martins da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

______________________________________ 

EMPRESA PROMITENTE FORNECEDORA 
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PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2023 

ANEXO VII  

TERMO DE REFERÊNCIA 

Gestão de Abastecimento e Fornecimento de Combustíveis APRESENTAÇÃO 

Este Termo de Referência - TR traz as especificações dos objetos, as condições obrigatórias de 

prestação de serviços e as regras de participação para este Registro de Preços de serviços de gestão 

de abastecimento, com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de 

postos credenciados. Este processo centraliza as demandas eventuais e futuras do Município de vale 

de São Domingos-MT. 

■ Órgão Gerenciador: Município de vale de São Domingos-MT. 

■ Prazo da Ata: 12 (doze) meses. 

■ Objeto: o objeto deste Termo de Referência é Registro de Preços de serviços de gestão do 

abastecimento, com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis 

através de postos credenciados para atender as necessidades dos órgãos e entidades da 

Administração Municipal de Vale de São Domingos-MT. 

■ Volume Estimado para Gasolina Comum (L) - 12 meses: 63.000. 

■ Volume Estimado para Diesel S10 (L) - 12 meses: 43.500. 

■ Volume Estimado para Etanol (L) - 12 meses: 5.000. 

■ Volume Estimado para Diesel Comum (L) – 12 meses: 2.500 

■ Valor Financeiro Estimado Global - 12 meses: R$ 830.855,00 

■ Taxa Administrativa Percentual Máxima Estimada: 2,50% 

■ Valor Financeiro Estimado Global com Incidência da Taxa Administrativa Percentual - 12 

meses: R$ 851.626,37 

■ Condições de Pagamento: à vista, com prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da 

fatura da execução dos serviços. 

■ Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente 

da instituição financeira cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário 

até a assinatura do contrato. 

1. OBJETIVO 

1.1. O objetivo deste Termo de Referência é estabelecer as condições para prestação de serviços de gestão 

do abastecimento, com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de 

postos credenciados para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de 

vale de São Domingos-MT, de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de 
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Referência e no Edital. 

1.2. A Secretaria de Administração será o Órgão Gerenciador deste registro de preços. 

1.3. O prazo da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, improrrogável. 

1.4. Cada ÓRGÃO MUNICIPAL ou ÓRGÃO ADERENTE firmará contrato administrativo com o 

FORNECEDOR onde serão estabelecidas as condições contratuais da prestação de serviço, em linha 

com o previsto neste Termo de Referência. 

1.4.1. Os prazos dos contratos serão de 12 (Doze) meses, prorrogáveis. 

1.4.2. Os contratos poderão ser prorrogados até o limite de 60 (sessenta) meses caso seja 

comprovada a vantajosidade da prorrogação. 

1.5. A presente licitação será regida pelo tipo Menor Taxa Administrativa Percentual sobre o valor dos 

combustíveis especificados. 

1.6. O Regime de Execução será Indireto, do tipo Empreitada por Preço Unitário, para que se tenha 

conformidade com este registro de preços, no qual o consumo do serviço se dará de forma parcelada e 

eventual, sem garantia de previsibilidade. 

 

1.7. As dotações orçamentárias e financeiras são de responsabilidade dos órgãos participantes e aderentes 

a este Registro de Preços, uma vez que se trata de uma compra centralizada. 

1.8. Não há vedação para subcontratação. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Após avaliação realizada pelo Gestor de Transporte, com base em estatísticas das compras públicas, 

informações sobre o mercado, identificou-se que a demanda pelos serviços de gestão do abastecimento 

de combustíveis em veículos constitui uma necessidade em comum das Secretarias Municipal. 

2.2. Para atender a essa necessidade em comum e para proporcionar maior racionalidade e padronização 

às compras públicas, Prefeitura decidiu centralizar a licitação para contratação do serviço, utilizando 

como instrumento o Sistema de Registro de Preços por se tratar de demandas futuras, frequentes, 

parceladas e incertas. 

2.3. Os itens a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos do 

parágrafo único do art. 1° da Lei Federal n° 10.520/2002, uma vez que possuem especificações e 

padrões usuais de mercado. 

2.4. A referida contratação se justifica pela necessidade de se manter o fornecimento de combustível para 

o abastecimento dos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, que não 

disponham de postos, daqui em diante denominados "postos internos", demandando o acesso a uma 

rede de postos credenciados. 
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2.5. A avaliação de mercado buscou as opções disponíveis para atender as necessidades de gestão do 

abastecimento e fornecimento do governo Municipal: 

2.5.1. Em primeiro lugar, foi feita uma pesquisa de benchmarking junto a outros entes 

federativos para identificar as soluções que são costumeiramente contratadas. 

2.5.2. Depois, foi feita uma pesquisa documental na internet sobre o panorama desse 

mercado. 

 

2.6. A decisão na escolha por este modelo de contratação considera as vantagens decorrentes 

da melhoria da gestão das despesas com a frota de veículos, gerando expectativas de 

redução de custos que envolvam combustíveis, através da utilização de uma melhor rede 

credenciada distribuída entre os municípios do Estado, bem como do controle da frota por 

meio de relatórios gerenciais e da possibilidade de definir parâmetros de utilização e 

restrições diferenciadas relacionadas aos veículos e usuários. 

2.7. O modelo se aproxima das soluções mais usadas entre os diversos órgãos públicos e 

empresas privadas, contando com um mercado fornecedor amplo e competitivo. 

3. OBJETO 

3.1. O objeto deste Termo de Referência é: Registro de Preços de serviços de gestão do 

abastecimento, com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis 

através de postos credenciados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Vale de São Domingos-MT. 

3.2. Os combustíveis a serem fornecidos são: Gasolina Comum, Diesel Comum, Diesel S-10 e 

Etanol, nas condições e quantidades estabelecidas neste termo de referência. 

3.3. Volume Estimado de Combustíveis: conforme volumes apresentados no Quadro 1, 

Especificações e Volumes. 

 

COMBUSTIVEL 

SEQ. ITEM UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR UNITARIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO  

1 DIESEL S-10 (LITRO) LTS 43500 R$ 7,32 R$ 318.420,00 

2 
GASOLINA COMUM 
(LITRO) 

LTS 63000 R$ 7,47 R$ 470.610,00 

3 ETANOL (LITRO) LTS 5000 R$ 4,85 R$ 24.250,00 

4 DIESEL COMUM (LITRO) LTS 2500 R$ 7,03 R$ 17.575,00 

TOTAL         R$ 830.855,00 

 

Nota: o Sistema de Abastecimento é pertinente a todos os 4 (quatro) itens de fornecimento de combustíveis do quadro acima.  

Os combustíveis serão consumidos junto à Rede Credenciada da CONTRATADA 
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3.4. O Valor Financeiro Estimado Global é de R$ 830.855,00. 

3.5. A Taxa Administrativa Percentual a ser ofertada nas propostas incidirá sobre o Valor Financeiro 

Estimado Global e todos os combustíveis receberão o mesmo percentual. 

3.6. A Taxa Administrativa Percentual Máxima Estimada é de 2,50%. 

3.7. O Valor Financeiro Estimado Global com a incidência da Taxa Administrativa Percentual 

Máxima Estimada é de R$ 851.626,37 

3.8. Para a formação dos Valores Financeiros Estimados, foram considerados os volumes previstos 

pelos seguintes preços cotação a mercado e sistema banco de preço e radar/TCE: 

3.9. Para fins de previsão da quantidade de meios de transação que deverão ser fornecidos, a frota 

operante estimada para este registro de preços é de 55 veículos. 

3.10. A previsão de consumo para o combustível etanol foi elaborada considerando a possibilidade de 

uma melhora na relação do custo benefício do combustível em relação à gasolina, tornando-o mais 

competitivo. 

3.11. O objeto será esmiuçado em três dimensões relevantes: a) Fornecimento e Rede Credenciada; b) 

Meios de Transação; c) Sistema de Gestão de Abastecimento. 

4. FORNECIMENTO E REDE CREDENCIADA 

4.1. Um dos elementos essenciais do objeto é a disponibilização de Rede Credenciada de Postos de 

Abastecimento para o fornecimento dos combustíveis destinados aos veículos do Órgão. 

4.2. Quanto maior for a abrangência da rede credenciada, melhores as chances dos contratos serem 

eficientes, pois isso poderá implicar em deslocamentos menores para que os veículos do Órgão, 

realizem seus abastecimentos. 

4.3. Todos os postos da rede credenciada deverão atender aos critérios mínimos estabelecidos pela 

Resolução da Agência Nacional do Petróleo - ANP, n° 41/2013. 

4.4. Os estabelecimentos a serem credenciados pela licitante vencedora deverão atentar para os critérios 

de sustentabilidade ambiental constantes da IN SLTI n° 01 de 19/01/2010, dando ênfase àqueles que 

possuam relação com objeto do presente Termo de Referência. 

4.5. A CONTRATADA deverá garantir que os postos credenciados fiquem obrigados a realizar 

procedimento alternativo de autorização para abastecimentos, em quaisquer situações de 

inconsistência ou indisponibilidade do sistema, nas condições que previstas no Item 5 - Meios de 

Transação. 

4.6. A CONTRATADA deverá indicar os horários de funcionamento de sua rede e não poderá haver 

distinção de horário de atendimento entre os veículos do público. 
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4.7. Todos os estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da contratada deverão por esta, 

serem reembolsados, não existindo qualquer relação financeira entre a Prefeitura e tais fornecedores de 

materiais ou prestadores de serviços. 

4.8. A CONTRATADA deverá instruir sua rede credenciada a adotar medidas rigorosas para evitar que 

veículos não credenciados ao sistema abasteçam com os meios de transação do ÓRGÃO. 

 

4.9. Rede Credenciada Mínima: 10 postos de abastecimento, conforme requisitos e distribuição 

apresentados no Quadro 2 - Rede Credenciada Mínima. 

4.10. As exigências de rede credenciada mínima foram estabelecidas com base na experiência do gestor 

de Transporte do ÓRGÃO e preveem uma cobertura aceitável para que os veículos da frota possam 

transitar pelo território estadual, percorrendo distâncias aceitáveis para abastecer e mantendo a 

eficiência das operações. 

4.11. Não será permitido que veículos da frota do ÓRGÃO abasteçam em postos situados fora do 

território do Mato Grosso, mesmo que façam parte da rede credenciada da CONTRATADA. 

4.12. Em que pese existir uma Rede Credenciada Mínima, a CONTRATADA poderá oferecer toda 

sua rede credenciada, desde que atenda ao previsto neste Termo de Referência. 

4.13. A Rede Credenciada Mínima deverá ser comprovada quando da assinatura da Ata de Registro 

de Preços. 

4.13.1. Caso haja algum descredenciamento que acarrete descumprimento da Rede 

Credenciada Mínima, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias 

corridos para credenciar novo estabelecimento. 

4.13.2. A comprovação da impossibilidade de atender a qualquer um dos requisitos da 

Rede Credenciada Mínima ficará a cargo da CONTRATADA, que deverá 

apresentar evidências concretas do fato. 

4.14. A rede credenciada pode ser composta tanto por uma única bandeira, quanto multibandeira, 

inclusive sendo admitida a inclusão de postos de bandeira branca. 

Quadro 1 - Rede Credenciada Mínima 

Grupo Municípios do Grupo Quantidade de Postos de Abastecimento do Grupo 

  PONTES E LACERDA 1 

  JAURU 1 

  CACERES 2 

  VARZEA GRANDE 2 

  CUIABA  3 

 



 
      Estado de Mato Grosso 

                         Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos 
                                             Gestão 2021 / 2024 

 

 

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1140/11058 – CEP 78.253-000 – Vale de São Domingos/MT 

 

43 

 
 

5. MEIOS DE TRANSAÇAO 

5.1. Para viabilizar o nexo entre os abastecimentos realizados pelos ÓRGÃO, na rede credenciada, e a 

alimentação das informações no Sistema de Abastecimento, a CONTRATADA disponibilizará os 

respectivos meios de transação necessários. 

5.2. Serão aceitos como meios de transação quaisquer soluções tecnológicas que a CONTRATADA 

disponha, tais como Cartões Magnéticos com Chip ou Unidades Veiculares (UVE), mas não se 

limitando aos mesmos e desde que a solução tecnológica atenda a todos os requisitos exigidos neste 

Termo de Referência. 

5.3. Caso a empresa possua acesso à solução tecnológica que não necessite de intervenção humana para 

efetuar as transações nos postos de abastecimento e atenda a todos os requisitos deste Termo de 

Referência, essa solução deverá ser priorizada como meio de transação. 

5.4. A CONTRATADA disponibilizará todos os equipamentos ou elementos necessários para que os 

usuários possam realizar as transações nos postos de abastecimento da rede credenciada, incluindo 

qualquer equipamento ou dispositivo que for necessário para alimentar as informações do Sistema de 

Abastecimento. 

5.4.1. Caso aplicável, também serão fornecidas a instalação, a manutenção, e a aferição de 

dispositivos e equipamentos. 

5.4.2. O ÓRGÃO não arcará com despesas a título de aquisição, locação ou comodato de 

equipamentos ou dispositivos eletrônicos. 

5.4.3. A reposição dos meios de transação ficará a cargo da CONTRATADA, sem prejuízo 

das medidas administrativas cabíveis por parte dos ÓRGÃO. 

5.4.4. A CONTRATADA terá até 5 (cinco) dias úteis para repor os meios de transação 

necessários. 

5.4.5. Alternativamente, poderão ser fornecidos meios de transação reserva, com a 

possibilidade de cadastramento de placas pelo sistema da CONTRATADA. 

5.5. Cada veículo da frota do ÓRGÃO municipal deverá possuir um meio de transação 

específico e associado à sua placa, que permita identificar, no Sistema de Abastecimento, de forma 

clara e objetiva, qual meio de transação, associado à determinada placa, foi utilizado para realizar o 

abastecimento. 

5.5.1. Deverá ser fornecido um meio de transação sem vinculação para aqueles órgãos que 

precisarem abastecer frotas temporárias e veículos substitutos no curto-prazo. 

5.5.2. Os relatórios dos abastecimentos com os meios de transação sem vinculação serão 

acompanhados pelo Órgão Gerenciador. 
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5.6. Para atender às excepcionalidades do ÓRGÃO, o sistema deverá possibilitar o lançamento manual das 

transações, com autorização fornecida via telefone, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 

semana, de forma a manter os serviços contratados em casos de pane ou de inoperância do sistema 

informatizado no local de abastecimento ou ainda de perda dos cartões dos veículos ou dos usuários. 

6. SISTEMA DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO 

6.1. A CONTRATADA disponibilizará Sistema de Gestão de Abastecimento, capaz de identificar o 

veículo, liberar o abastecimento de forma automática e registrar informações relativas à transação, 

atendendo a todas as condições previstas neste Termo de Referência. 

6.2. O Sistema de Gestão de Abastecimento deverá garantir: 

6.3. A identificação do meio de transação utilizado (e a placa do veículo associada a este meio de 

transação), a data e a hora do abastecimento, o posto, o volume abastecido, o odômetro do veículo e a 

média KM/L. 

6.4. O Gerenciamento por meio de senhas, com níveis de acesso diferenciados aos servidores indicados 

pela secretaria de administração, incluindo um acesso máster, com acesso às informações de todas as 

Secretarias participantes da Ata de Registro de Preços. 

6.5. A informatização dos controles por meio de sistema de gerenciamento integrado, possibilitando o 

lançamento de dados, emissão de relatórios financeiros, operacionais e cadastrais, possibilitando o 

efetivo controle e gestão sobre os veículos, usuários e respectivas despesas. 

6.6. O acesso para os gestores de frota, permitindo consulta, autorização, aprovação, rejeição, correção de 

transações, emissão e consulta de relatórios, permitindo cadastramento de usuários em diferentes perfis 

de acesso, conforme indicação formalizada pelo Gestor da Ata de Registro de Preços. 

6.7. O bloqueio e a liberação de meios de transação específicos pelos usuários indicados pelos ÓRGÃO. 

6.8. Os meios para que o Município possa definir, por órgão, unidade, veículo ou meio de transação, os 

volumes que poderão ser abastecidos. 

6.9. A inclusão de novos usuários e o cadastro de novos veículos a qualquer momento da execução dos 

contratos. 

6.10. A compatibilidade com, no mínimo, os sistemas operacionais Windows XP/Seven/8/10, com os 

navegadores MS Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, sendo de responsabilidade da 

Contratada quaisquer softwares adicionais necessários ao seu acesso. 

6.11. A disponibilização de relatórios gerenciais e operacionais informatizados, para cada veículo, 

contendo: placa do veículo, modelo do veículo, quantidade de combustível, tipo de combustível, 

odômetro no momento do abastecimento, relação Km/L, posto, cidade, hora e data de cada 

abastecimento, bem como relatórios customizados a critério do ÓRGÃO MUNICIPAL, sem custos 

adicionais. 
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6.11.1. A exportação dos relatórios para formatos tradicionais de arquivo, tais como 

planilhas, mas não limitado a, .xls, .csv e .pdf. 

6.12. A possibilidade de consulta aos postos participantes da rede credenciada, a qualquer momento da 

execução dos contratos. 

6.13. A CONTRATADA não poderá utilizar os dados em seu poder, bem como repassá - los a terceiros, 

por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito do ÓRGÃO MUNICIPAL. 

7. VALIDAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

7.1. O proponente vencedor, em até 2 (dois) dias úteis após a fase de adjudicação, no local e horário a ser 

indicados pela Prefeitura Municipal, fará uma apresentação simulada do funcionamento do Sistema de 

Abastecimento, que será validado por uma equipe composta por servidores da designados pela 

secretaria de Administração do Município quanto ao atendimento dos critérios estabelecidos neste 

Termo de Referência. 

7.1.1. A equipe terá até 2 (dois) dias úteis para validar o Sistema de Abastecimento. 

7.1.2. Caso seja constatada a necessidade de aprimoramento do Sistema de 

Abastecimento para que atenda a todos os critérios previstos neste Termo de 

Referência, o proponente terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para promover as 

modificações necessárias e realizar nova apresentação simulada. 

7.1.3. Findo o prazo previsto no subitem 7.1.2 e não havendo adequação do Sistema de 

Abastecimento ao previsto neste Termo de Referência, o proponente será 

desclassificado. 

8. IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO 

8.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR terá um prazo de 15 (quinze) dias 

úteis para promover treinamentos destinados a capacitar o ÓRGÃO MUNICIPAL sobre a utilização do 

Sistema de Abastecimento e as operações necessárias para realizar o abastecimento. 

8.1.1. A o Gestor de Transporte ficará responsável por indicar os representantes adequados 

de cada ÓRGÃO MUNICIPAL e auxiliar na mobilização para os treinamentos. 

8.1.2. O treinamento inicial ocorrerá em evento único, presencial, em local a ser 

disponibilizado pela Secretaria de Administração. 

8.1.3. Além do treinamento inicial, a CONTRATADA deverá capacitar os servidores de 

cada Secretaria, in loco, num prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 

contrato, podendo ser combinado o agrupamento de representantes dos órgãos em 

turmas maiores. 

8.2. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA terá o prazo de 7 (sete) dias úteis para fornecer os 

meios de transação, necessários para efetuar os abastecimentos e lançar os registros no Sistema de 
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Abastecimento, e para cadastrar todos os veículos no Sistema de Abastecimento. 

8.2.1. Caso seja necessário fornecer ou modificar equipamentos que sejam embarcados nos 

veículos, a CONTRATADA apresentará o cronograma necessário para as atividades 

necessárias em até 1 (um) dia útil após a assinatura do CONTRATO. 

8.3. O prazo do cronograma não poderá exceder o prazo de 30 (trinta) dias úteis, salvo em 

caso de expressa concordância por parte do ÓRGÃO PARTICIPANTE. 

8.4. Prazos e atividades adicionais podem ser negociados entre as partes contratantes, 

sempre visando atender ao melhor interesse da contratação. 

8.5. Durante a execução dos contratos, a CONTRATANTE poderá solicitar treinamentos para servidores 

específicos em virtude de necessidade substituição dos servidores envolvidos ou por demais situações 

que exijam revalidação dos conhecimentos. 

8.5.1. Serão aceitos treinamentos suportados por plataformas de Ensino à Distância - EAD, 

tais como vídeos tutoriais, aulas gravadas e apresentações gravadas, desde que a 

CONTRATADA disponibilize funcionários para sanar eventuais dúvidas não 

solucionadas pelo EAD. 

8.5.2. A mera disponibilização de manual de orientação ao usuário não será considerada 

uma forma de EAD. 

8.5.3. Atualizações do Sistema de Abastecimento que modifiquem a forma de acessar e 

operar o sistema deverão ser alvo de treinamentos específicos, sendo aceito 

treinamentos suportados por EAD. 

8.6. Além das possibilidades listadas, a CONTRATADA também deverá disponibilizar e manter 

atualizado um manual de orientação ao usuário. 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos serão realizados quinzenalmente pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, com prazo de 

pagamento à vista, de acordo com os contratos assinados por cada um deles, considerando as 

quantidades e valores dos itens faturados. 

9.2. As Notas Fiscais e demais documentos relativos ao recebimento e pagamento deverão ser atestados 

pelo Ordenador de Despesas. 

9.3. No valor quinzenal a ser faturado, a CONTRATADA deverá aplicar o percentual de taxa 

administrativa homologada na licitação ao somatório dos valores apurados através da multiplicação do 

volume abastecido pelo preço de bomba vigente no dia do abastecimento ou pelo preço médio por 

munícipio divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para o dia do abastecimento, 

conforme o levantamento de preços semanal divulgado pela ANP da semana da data do abastecimento, 

utilizando o preço que for de menor valor. 
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9.4. Para os municípios que não sejam contemplados no levantamento de preços semanal da 

ANP na data do efetivo abastecimento, será considerado, para efeitos de faturamento nas condições 

previstas no subitem 9.3, o valor do Município-Base da região. 

9.5. A Contratada deverá disponibilizar relatório analítico contendo todos os abastecimentos realizados 

no mês correspondente ao faturamento, identificando o veículo abastecido, volume do 

abastecimento, local do abastecimento, valor de bomba e valor ANP vigentes na data do 

abastecimento e valor faturado na respectiva data, que deverá ser encaminhado junto com as Notas 

Fiscais. 

9.6. Na ocasião de uma interrupção ou mudança de método no levantamento de preços semanal da 

ANP, o ÓRGÃO providenciará as mudanças necessárias ao critério de preços que servem de baliza 

para os contratos. 

 

9.7. Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente cujo número 

e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato. 

9.7.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestada pelos agentes competentes. 

9.7.2. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, 

o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da 

data da respectiva reapresentação. 

9.8. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, consoante o Protocolo ICMS 42, 

de 03 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 de julho de 2010. 

10. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE 

DO OBJETO 

10.1. A prestação de serviços prevista neste TR será efetuada de forma parcelada, à medida que surgirem 

as necessidades de contratação do órgão gerenciador e dos órgãos participantes. 

10.1.1. Explicitamos, quanto à forma parcelada, que está poderá ser executada sem a 

necessidade de cronograma físico-financeiro, conforme possibilita o sistema de 

registro de preços, bastando haver a solicitação, por escrito, do CONTRATANTE de 

acordo com suas necessidades, sempre que coberta por contrato administrativo. 

10.2. Os serviços serão prestados de acordo com os prazos e condições previstos no Item 3 e as demais 

condições que constarem do contrato e serão acompanhados através de Acordo de Níveis de Serviço. 

10.3. As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do 

instrumento convocatório, do Termo de Referência - Anexo I do edital e da legislação vigente, 

respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratual. 
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10.4. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE 

especialmente designado(s) pelo órgão contratante conforme ato de nomeação, tal fiscalização ainda 

seguirá os pressupostos a serem vistos neste Termo. 

10.5. Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei n.° 8.666/93, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da 

mesma lei, devido à dinâmica dos serviços em tela, devendo o recebimento definitivo ser realizado 

quinzenalmente e de acordo com todas as condições previstas neste Termo de Referência. 

10.5.1. Para dar mais celeridade e facilitar o registro e acompanhamento deste recibo 

definitivo, diminuindo também aumento de trabalho desnecessário, fica estabelecido que o documento 

de recibo definitivo poderá ser encaminhado e aceite por e-mail. 

10.6. Os serviços cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação 

deste Termo de Referência serão recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, 

que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com pelo menos 30% (trinta por cento) do objeto, por período não inferior a 09 (nove) 

meses, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

11.2. Os atestados deverão trazer a informação das quantidades, prazos e características dos serviços 

prestados de maneira clara. 

11.3. Para a comprovação da demanda mínima exigida em relação ao objeto, será aceito o somatório de 

atestados que comprovem que o licitante gerenciou objeto compatível com o exigido. 

11.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal 

ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

11.5. Para a comprovação da experiência mínima de 09 (nove) meses, será aceito o somatório de 

atestados de períodos diferentes. 

11.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

12. PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇAO 

12.1. Os procedimentos de gestão da fiscalização, assim como a designação dos servidores para efeitos da 

fiscalização e da gestão das aquisições, serão de responsabilidade de cada CONTRATANTE. 

12.1.1. Deverá ser indicado formalmente pela CONTRATADA um Preposto, autorizado a tratar 
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com o Órgão a respeito de todos os aspectos que envolvam a execução do contrato. 

12.1.2. Quaisquer entendimentos, sempre respeitando o conteúdo do contrato deste serviço, entre 

o Fiscal ou o Gestor do Contrato e o Preposto da CONTRATADA serão feitos sempre por escrito, 

não sendo consideradas alegações com fundamento em ordens ou declarações verbais. 

12.2. A CONTRATADA se obriga a cumprir fiel e integralmente as exigências que venham a ser feitas 

pelos servidores designados que terão plenos poderes para: 

12.2.1. Recusar o objeto ou parte dele quando estiver em desacordo com as discriminações 

do objeto. 

12.2.2. Propor as medidas que couberem a cada situação não prevista. 

12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

12.4. Conforme inadimplências e irregularidades apuradas pela fiscalização, a CONTRATANTE poderá 

aplicar à CONTRADADA penalidades e sanções administrativas, conforme a LF 8.666/93, garantida a 

prévia e ampla defesa, com os instrumentos recursais a elas inerentes, nos moldes do art. 109 da LF n° 

8.666/1993. 

12.5. Sanções Administrativas: os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão 

sujeitos às penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e no Art. 7° da Lei n° 

10.520/2002, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.6. O Fornecedor será obrigado a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), da sede do licitante, que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas 

alíneas “a” a “d”, do parágrafo único, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991; o Certificado de 

Regularidade do FGTS (CRF); e, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que 

expirados os respectivos prazos de validade. 

13. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITÉRIOS DE PREÇOS 

13.1. O Julgamento e a classificação das propostas serão realizados pelo tipo Menor Taxa Administrativa 

Percentual a ser aplicada sobre o valor em reais (R$) do total estimado para consumo de combustíveis. 

13.2. O Critério de Aceitabilidade das Propostas será o da Taxa Administrativa Percentual Máxima 

Estimada. 

14. GARANTIA CONTRATUAL 

14.1. Exigir-se-á do fornecedor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contado da assinatura do 
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contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n° 

8.666/93, da ordem de 1% (um por cento) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução 

satisfatória. 

14.2. A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. 

14.3. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, a 

garantia deverá ser complementada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o 

percentual de 1% (um por cento) do valor do contrato. 

 

14.4. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será 

recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato. 

14.5. O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições 

legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo 

correspondente. 

14.6. Para a liberação da garantia, deverá ser demonstrado o cumprimento das obrigações sociais e 

trabalhistas relativas à mão de obra empregada no contrato. 

14.7. O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (três) meses após o 

encerramento da vigência do contrato, liberando-a mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do 

pagamento das verbas rescisórias devidas aos empregados vinculados ao contrato ou do 

reaproveitamento dos empregados em outra atividade da CONTRATADA. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com 

estrita observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da 

legislação vigente. 

15.2. Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de 

trabalho. 

15.3. Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados. 

15.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de 

execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis. 

15.5. Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável. 

15.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou 

prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 

execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as 

especificações. 
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15.7. Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato e 

ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, relatando todos os serviços realizados, eventuais 

problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual. 

15.8. Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação. 

15.9. Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento. 

15.10. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros. 

15.11. A CONTRATADA se obriga a possuir e manter programa de integridade nos termos da 

disciplina e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no 

conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia 

de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com 

o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 

Administração Pública. 

15.12. Atender, por meio do preposto nomeado ou central de atendimento, qualquer solicitação por 

parte dos gestores/fiscais do contrato, prestando as informações referentes à prestação dos serviços, 

bem como as correções de eventuais irregularidades na execução do objeto contratado, disponível 

durante os horários comerciais de segunda a sexta. 

15.13. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 

assunto e documento de interesse da CONTRATANTE, ou de terceiros, de que tomar conhecimento 

em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados a observar 

rigorosamente esta determinação. 

15.14. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações 

que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o 

consentimento, por escrito, da CONTRATANTE. 

15.15. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no contrato. 

15.16. Manter atualizados seu endereço, telefones e dados bancários para a efetivação de pagamentos. 

15.17. Comunicar previamente, ao ÓRGÃO, mudanças na rede credenciada que possam vir a prejudicar o 

atendimento dos critérios da Rede Credenciada Mínima. 

16. OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

16.1. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

na execução do objeto, para que sejam sanadas as ocorrências, com as devidas reparações ou 

correções. 
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16.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, conforme a Lei 

8666/93. 

16.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, pela execução dos serviços prestados nos termos e prazos 

contratualmente previstos, após a plena verificação de todas as fases merecedoras de fiscalização e do 

recebimento definitivo, e de acordo com o resultado do ANS. 

16.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

17. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

17.1. A Secretaria de Administração será o ÓRGÃO GERENCIADOR e seus atos serão intermediados 

pelo Gestor de Transporte, ficando responsável por: 

17.2. Gerenciar a ata de registro de preços, de acordo com o DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO 
DE 2013. 

17.3. Acompanhar constantemente a flutuação de preços no mercado, de modo a manter a vantajosidade. 

17.4. Gerir os pedidos de adesão dos órgãos e entidades não participantes da Ata de Registro de Preços e 

orientar os procedimentos dos ÓRGÃOS ADERENTES. 

17.5. Indicar, à CONTRATADA, quem serão os servidores a receberem os treinamentos e auxiliar na 

mobilização. 

17.6. Indicar, à CONTRATADA, quem serão os servidores a receberem o acesso máster ao sistema de 

abastecimento. 

 

17.7. Acompanhar o desempenho dos veículos no Sistema de Abastecimento para fins de aplicação 

das regras previstas, que instituiu o Padrão de Desempenho Veicular Mínimo. 

17.8. Monitorar os riscos relacionados ao abastecimento da frota e realizar as ações de contingências 

que lhe caibam e quando necessárias. 

17.9. Não caberão ao ÓRGÃO atividades relacionadas à fiscalização e gestão dos contratos. 

18. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

18.1. Os Contratos serão avaliados por Acordo de Níveis de Serviço. 

 


