
  

CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES 
               COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

EDITAL 
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2018 

  
A Câmara Municipal do Município de Anchieta realizará licitação na modalidade "Pregão 
Presencial", visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 
(GASOLINA COMUM), TROCA DE ÓLEOS, TROCA DE FILTROS E LAVAÇÃO COMPLETA 
DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA 
INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP 
OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE 
POSTOS PAR A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA com 
quantitativo e especificações constantes no Processo Administrativo nº 3.612/2017, 
devidamente aprovado pelo Presidente da Câmara Municipal de Anchieta. 
 
O Pregão será realizado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados respectivamente pelas 
Portarias nº 08/2018, de 03 de janeiro de 2018 e nº 10/2018, de 03 de janeiro de 2018. 
 
Todos os procedimentos serão regidos pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
subsidiariamente pelo Decreto nº 1.790, de 07 de julho de 2005, pela Lei Federal nº 8.666/93, 
Lei Complementar n° 123/06, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais 
normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no presente edital. 

1 – DO OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
1.1 – O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), TROCA DE ÓLEOS, TROCA DE FILTROS E 
LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM 
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO 
COM CHIP OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE 
CREDENCIADA DE POSTOS PAR A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ANCHIETA conforme detalhamento e demais condições constantes do Anexo 01, que integra o 
presente Edital para todos os fins.  
 
1.2 – Cabe à Administração da Câmara a responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento 
do serviço ora licitado. A fiscalização a que se refere este item não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da Contratada por eventuais danos causados a Câmara Municipal de Anchieta 
ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus 
empregados ou prepostos. 
 
1.3 – A execução do serviço deverá obedecer ao termo de referência e todas as condições 
detalhadas no Anexo 01, a contar da vigência do Contrato Administrativo. 

2 – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

2.1 – Modalidade: Pregão Presencial  

2.2 – Processo Administrativo: nº 3.612/2017 

2.3 – Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL CONSIDERANDO A MENOR TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO OU A MAIOR TAXA DE DESCONTO. 

2.4 – Data e horário do credenciamento e entrega dos envelopes: até as 09:00 horas do dia 
18/01/2018. 

2.5 – Data e horário da abertura dos envelopes: 09:00 horas do dia 18/01/2018. 

2.6 – Local de realização do Pregão: sede da Câmara Municipal de Anchieta, sito à Rua Nancy 
Ramos Rosa, nº 95, Bairro Portal de Anchieta, Anchieta-ES, CEP: 29.230-000. 



  

CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES 
               COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

3 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

3.1 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, por escrito, ao Pregoeiro, responsável por 
esta licitação, exclusivamente no endereço eletrônico pregao@camaraanchieta.es.gov.br, até 
02 dias úteis anterior à data da abertura fixada no item 2. 

4- DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação, na modalidade de Pregão 
Presencial, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, referente ao Exercício de 2018: 
 

Atividade: 2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas 
Elemento de despesa – 33903000000– Material de Consumo 

5- DAS IMPUGNAÇÕES 

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

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

6.1 – O Pregoeiro efetuará o credenciamento e receberá os envelopes (PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão, na sala de reuniões do PREGÃO, localizada na sede 
da Câmara Municipal. 
 
6.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido 
neste edital. 
 
6.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao 
Pregoeiro, devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social 
completa do proponente os seguintes dizeres: 
 

À: CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 

ABERTURA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

mailto:pregao@camaraanchieta.es.gov.br
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À: CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 

ABERTURA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO 

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

7 – DO CREDENCIAMENTO 

 
7.1 – Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente deverá apresentar: 

a) Um representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO 2), 
respondendo o mesmo pela representada, e cópia do documento de identificação. A cópia da 
identidade do credenciado poderá ser autenticada no momento do credenciamento, mediante a 
apresentação do documento original. 

b) Cópia autenticada de documento (apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
com seus termos aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrados na Junta 
Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso), a fim de comprovar se o 
outorgante do instrumento procuratório que trata o item ‘a’ possui os devidos poderes da outorga 
citada. 

c) Declaração de que a empresa satisfaz plenamente as exigências habilitatórias, conforme 
modelo no Anexo 03. 

d) Para usufruir os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06 (Art. 42 a 45) os licitantes 
deverão comprovar sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
apresentando a Certidão Simplificada da Junta Comercial, referente ao ano corrente.  

d.1) Para fins de comprovação da condição acima descrita será aceita apenas 
Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

 
7.2 – O não credenciamento por parte da licitante não é desclassificatório, apenas a impede de 
apresentar lances na sessão de disputa e manifestar interesse recursal. 
 
7.3 – O credenciamento será realizado no momento da entrega dos envelopes, no mesmo local 
da disputa de lances, no dia 18/01/2018. 
 
7.4 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances 
verbais e sucessivos, bem como, para que possa manifestar o interesse recursal. 
 
7.5 – No credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro o mesmo 
documento de identidade previsto no instrumento procuratório (ANEXO 2), o qual deverá constar 
a devida autorização para participar deste Pregão e a responder pelo proponente, inclusive para 
a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar 
a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente. 
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7.6 – No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente que comparecer ao 
local, deverá comprovar que tem poderes de representatividade por meio da apresentação do 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição de 
seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas 
jurídicas, conforme o caso.  
 
7.7 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro, como também pela Equipe de Apoio da CMA, 
hipótese em que a autenticação deverá ocorrer previamente ao credenciamento, ou por 
publicação Oficial. 
 
7.8 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 
prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início 
dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 
 
7.8.1 – No caso da não participação, o proponente deverá enviar a declaração de que trata o 
Anexo 3 em envelope devidamente lacrado, a ser entregue junto com os Envelopes n.º 01 e n.º 
02, com os seguintes dizeres: "Câmara Municipal de Anchieta E.S - Pregão Presencial n. 
07/2016 – Envelope “DECLARAÇÃO". 
 
7.9 – A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, bem como documentos 
de identificação, devidamente autenticados no Credenciamento, isenta o licitante de apresentá-
los no Envelope n.º 02 – Habilitação. 

8 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
8.1 – Ás 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2018, será aberta a sessão pelo Pregoeiro na 
sala de reuniões do Pregão, localizada na sede desta CMA.  
 

9 - DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 

9.1 - As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um período de 
60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de sua entrega e a ausência deste prazo na 
proposta, implicará em sua concordância tácita. Findo este prazo, ficam os participantes 
liberados dos compromissos assumidos. 

9.2 - Caso o processo licitatório demore mais do que a validade das propostas para ser 
concluído, as licitantes que desejarem renovar suas propostas deverão encaminhar, 
formalmente, ao Pregoeiro Oficial uma carta prorrogando o prazo de validade das propostas por 
mais 30 (trinta) dias.  A entrega dessa carta deverá, obrigatoriamente, ocorrer antes do término 
da vigência da proposta. 

9.3 - O não encaminhamento da referida correspondência nesse sentido, será entendido como 
a não renovação da proposta, e consequente desistência da definitiva arrematação do bem 
objeto da licitação/modalidade Pregão Presencial, liberando a licitante de todas as suas 
obrigações e direitos decorrentes do certame. 

10 - DA PARTICIPAÇÃO 

10.1 Poderão participar desta licitação exclusivamente microempresas e empresas de 
pequeno porte, conforme dispõe, inciso I do artigo 48, Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que 
atenderem a todas as exigências e deste edital e seus anexos, sendo vedada a participação de 
empresa:   
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a) Suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração Pública;  

b) Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração 
Pública;  

c) Que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;  

d) Com falência decretada;  

e) Que esteja constituída sob a forma de consórcio;  

f) Que atue na forma de cooperativa.  

  

10.2 A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório.  

10.3 - As propostas apresentadas deverão atender a todo o objeto solicitado não sendo aceitas 
propostas de fornecimento de itens parciais do objeto. 

10.4 - Não será permitida a subcontratação de empresas. 

10.5 - Não poderão participar as empresas ou instituições que se encontrem sob falência, 
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação.  

10.6 - Caso seja identificado o impedimento da empresa ou instituição junto à Administração 
Pública brasileira, a empresa estará inabilitada. 

10.7 - Não poderão participar do presente Pregão Presencial, as empresas das quais o(a) 
Servidor(a) Público(a) do Município de Anchieta/ES seja gerente, acionista, controlador, 
responsável técnico ou subcontratado. 

10.8 - Cada LICITANTE, inclusive suas filiais ou empresas que façam parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá concorrer com uma única proposta individual. 

11 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

 
11.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital, sua proposta e sua 
documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e 
rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente (com 
CNPJ) os seguintes dizeres: "Câmara Municipal de Anchieta” – CMA – Pregão Presencial, nº 
02/2018, Envelope nº 01 – PROPOSTA; Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO". 
 
11.2 – O Envelope nº 01 – PROPOSTA deverá conter as informações/documentos exigidos no 
item 12 deste Edital, e o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO deverá conter os 
documentos/informações exigidos no item 13 deste Edital. 
 
11.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou da Equipe de Apoio da CMA, hipótese em 
que a autenticação deverá ocorrer previamente à entrega dos envelopes lacrados, ou por 
publicação Oficial. 

12 – DO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

 
12.1 – A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo 
a identificação da licitante (no mínimo: nome e CNPJ), datada, assinada por seu representante 
legal, em papel timbrado ou carimbada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter 
as seguintes informações: 
 
a) discriminação do serviço ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo 
01. 
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b) deve conter de forma separada na proposta o PREÇO TOTAL e a TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO/TAXA DE DESCONTO. 
 
c) validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da mesma. 
 
d) todos os custos de fornecimento, dentre eles, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, 
impostos, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais 
despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto. 
 
e) O valor deverá ser apresentado em algarismo e por extenso. No caso de ser apresentado nas 
duas formas (em algarismo e por extenso) e havendo divergência entre ambos, prevalecerá à grafia 
por extenso. 
 
f) A simples apresentação da proposta por si só implicará a plena aceitação por parte do licitante 
de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição. 
 
g) As propostas com valores superiores ao máximo estimado no edital serão desclassificadas. 
 
h) Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais 
licitantes, ou não previstas neste edital. 
 
i) As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo 
01, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto. 
 
j) Não será aceita proposta com valores maiores do que constantes na planilha abaixo: 
 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de fornecimento e gerenciamento de 
abastecimento de combustível (gasolina comum) e 
outras obrigações constantes do Termo de Referência 
(Anexo 01), para atender a demanda da frota da Câmara 
Municipal de Anchieta; 

R$ 21.620,00* 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA 1,67% 

VALOR MÁXIMO ACEITO PELA CMA R$ 21.981,05 

 
*Valor total estimado considerando o histórico de consumo da Câmara Municipal de 
Anchieta e os valores indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo). 
 

13 – DO ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

 
Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO, os documentos abaixo 
enumerados: 
 
13.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de 
eleição de seus atuais administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria 
em exercício; 
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Cédula de Identidade do(s) representante(s) legal(is) da licitante, definido no ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor. 

f) Declaração de empregado menor, conforme modelo descrito no Anexo 04. 

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

h) Declaração do licitante de inexistência de débito perante o Município de Anchieta, conforme 
modelo no Anexo 04. 

i) Declaração do licitante de que não tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de 
contratar com a Administração Pública do Município de Anchieta, conforme modelo descrito no 
Anexo 04. 

13.2 – DA REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal da sede da 
licitante, comprovada através de certidão negativa; 

c) Certidão Negativa com a Dívida Ativa da União; 

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

e) Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS). 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

g) Alvará de funcionamento emitido pelo órgão fiscal da sede do licitante; 

 

13.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
13.3.1 - Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica em nome da 
empresa licitante, fornecido por empresa, órgãos ou entidades da Administração Pública, que 
comprove a aptidão para o fornecimento compatível com as características indicadas no TERMO 
DE REFERÊNCIA - ANEXO 1.    
 
13.3.2 - O atestado deve ser emitido em papel timbrado da entidade contratante, assinado por 
seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada.  
  
13.3.3 - A empresa licitante PODERÁ, na etapa da habilitação, comprovar o quantitativo de 
estabelecimentos comerciais conveniados, conforme a exigência do ITEM 4.5 do TERMO DE 
REFERÊNCIA.   
  
13.3.4 - A COMPROVAÇÃO DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CONVENIADOS SOMENTE 
SERÁ EXIGIDA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME, SENDO CONDIÇÃO 
IMPRESCINDÍVEL PARA A ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.   
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13.4 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a 
sessão de abertura da licitação.  
 
OBSERVAÇÃO: Toda a documentação para a habilitação e proposta comercial deverá ser 
apresentada em língua portuguesa, sendo admitido o recebimento de folhetos ou catálogos nos 
idiomas espanhol ou inglês, desde que devidamente traduzidos para o português por tradutor 
juramentado. 
 
 

14 – DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

14.1 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 (certidões positivas e vencidas).   
 
14.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa.   
 
14.3 A não-regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, 
SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação.    
 
 

15 – DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO 

 
15.1 – Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro Oficial, não mais serão admitidos novos 
licitantes. 
 
15.2 – O Pregoeiro Oficial, procederá à abertura do Envelope nº. 01 – PROPOSTA, julgando-as 
e classificando-as, MENOR PREÇO GLOBAL (MENOR TAXA), PARTINDO-SE DA TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA, DE ACORDO COM AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS 
LICITANTES, considerando para tanto, as disposições da Lei nº. 10.520/02, principalmente as 
previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 
 
15.3 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital 
ou imponham condições, que se opuserem a qualquer dispositivo legal vigente, ou que consignarem 
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
 
15.4 – No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de 
até 10%( dez por cento) superior àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
15.5 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 15.4, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3(três) – a melhor proposta e mais duas –, 
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
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15.6 – Uma vez classificadas as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes 
classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
 
15.7 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 
 
15.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
15.9 – O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais 
condições que julgar necessárias, a fim de pôr ordem ao certame. 
 
15.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  
 
15.11 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
15.12 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a 
etapa competitiva e ordenada às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 
 
15.13 – Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), 
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
15.14 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o 
atendimento as exigências habilitatórias previstas neste edital. 
 
15.15 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado(s) 
o objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso. No caso em que a vencedora 
seja empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e haja problema 
na documentação de regularidade fiscal apresentada, serão dados 05 (cinco) dias úteis 
prorrogáveis por mais 05 (cinco), para que a mesma apresente sua regularização, (seguindo 
normas da Lei Complementar 123/06 e suas alterações). 
 
15.16 – A adjudicação do objeto desta licitação poderá ser feita a apenas uma licitante. 
 
15.17 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo 
motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos 
falsos. 
   
15.18 – A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o 
Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital 
ou que desabonem a idoneidade do proponente. 
 
15.19 – O Pregoeiro ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 
diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para 
atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos 
envelopes. 

16 – DOS RECURSOS 

 
16.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei 
nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para decidir sobre 
a admissibilidade do recurso proposto, a Presidente da Câmara Municipal. 
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16.2 – Os recursos deverão observar os seguintes critérios:  
 
a) serem dirigidos ao Pregoeiro Oficial, devidamente fundamentados e acompanhados da 
documentação pertinente;  
 
b) quando assinados por representante legal do licitante, o documento deverá declarar os 
poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se 
ausente nos autos);    
 
c) após manifestar e motivar a intenção de recurso o licitante terá 3 (três) dias para apresentar 
as razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Recursos fora do prazo legal, não 
serão admitidos.  
  
d) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência desse direito. 

17 - ORIENTAÇÕES SOBRE O CONTRATO ADMINISTRATIVO   

17.1 – A CMA, por intermédio da Diretoria Geral, após a homologação do certame, convocará a 
empresa vencedora da licitação para assinar o contrato administrativo no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis.  

 17.2 - São imprescindíveis para a assinatura do contrato administrativo a comprovação da rede 
de estabelecimentos comerciais credenciados e a apresentação dos documentos da modalidade 
de garantia contratual informada na proposta de preços.  

 17.3 - A empresa vencedora da licitação deverá comprovar a rede de estabelecimentos 
comerciais credenciados, informando o CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço e telefone, 
conforme a exigência do Item 4.5 do Termo de Referência, dentro do prazo mencionado no item 
4.5 e 8.2.2 do Termo de Referência.   

 17.4 - Caso a empresa licitante já tenha comprovado a rede de estabelecimentos comerciais 
credenciados, conforme Item 13.3.3 dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, fica dispensada da 
apresentação da referida documentação após a homologação do certame.   

 17.5 – A CMA poderá solicitar a apresentação dos respectivos contratos firmados com os 
estabelecimentos, buscando comprovar a regularidade dos credenciamentos listados pela 
empresa vencedora do certame.  

 17.6 - A ausência de comprovação da rede de estabelecimentos comerciais credenciados 
acarretará na aplicação da multa máxima estabelecida no item 21.1.2.  

 17.7 - A empresa vencedora deverá oferecer a garantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre 
o valor global do contrato, de acordo com as regras do art. 56 da Lei nº. 8.666/93 e alterações;  

 17.8 - O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2018, prorrogável de acordo 
com Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  

 17.9 - A data de início da prestação dos serviços ocorrerá no dia seguinte à publicação do extrato 
do contrato no Diário Oficial do Estado. 
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18 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
18.1 – A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação será submetido 
à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da 
licitação caso ocorra recurso. 
 
18.2 – Caso não haja interesse recursal manifestado logo após a sessão, o Pregoeiro é quem 
adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela 
autoridade superior. 

19 – DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

19.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme previsto na minuta contratual (Anexo 5 do 
Edital)       

19.2 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 
CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.   

19.3 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as 
informações registradas no Pregão, deverá ser comunicada a CMA, mediante documentação 
própria, para apreciação da autoridade competente.  

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

19.5 – A CMA poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pela empresa contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.  

19.6 - O pagamento referente ao valor da nota fiscal somente será feito em carteira ou cobrança 
simples, sendo expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou desconto de 
duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros.  

19.7 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas 
neste edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação. 

20 – DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO 

 
20.1 – A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público e será anulada 
por ilegalidade, através de parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba ao 
licitante o direito à indenização. 

21 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 
21.1 - A empresa adjudicada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 
a prestação do serviço contratado, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7° da Lei N° 
10520/02 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, a saber: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso 
 

21.1.1 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 
05 (cinco) anos. 

 
21.1.2 – O valor da Multa é calculado com base no Termo de Referência, parte integrante 

deste Edital.: 
 

21.1.3 - A aplicação da penalidade contida no item 21.1.1, não afasta a aplicação da sanção 
trazida no item 21.1.2. 

 
21.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o Instrumento 
Contratual dentro do prazo estipulado neste Edital, caracterizará o descumprimento total das 
obrigações assumidas, ensejando a aplicação das penalidades previstas no subitem 11.3, desta 
clausula, reservando-se a CONTRATANTE, independentemente, de qualquer aviso ou 
notificação, optar pela convocação dos demais licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogar esta 
licitação. 
 
21.3 - O valor das multas aplicadas poderá, ser pago diretamente pela CONTRATADA ou ser 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, quando for o 
caso, da caução prestada e se necessário cobrança judicial. 
 
21.4 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e 
as justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos 
reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE, desde que 
formuladas pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que esta 
tomar ciência, mediante protocolo, da aplicação da sanção. 

22 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES                                                                                                                                                                                                                                                                      

22.1 – Demais responsabilidades das partes contratante e contratada, constam na minuta de 
contrato que integra o Anexo 5 deste edital. 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições 
estabelecidas no presente edital e seus anexos. 

23.2 – A CMA reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da 
autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas. 

23.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados. 

23.4 – O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, 
se julgar necessário. 

23.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-a, quando 
necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou 
indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor desta CMA. 
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23.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e pela 
Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 

23.7 – O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 

23.8 – Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos 
interessados pelo telefone (28) 3536-0328, (28) 3536-0303, em dias úteis no horário de 07h às 
13h.   

23.9 – FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: até dois dias úteis antes da data da abertura das 
propostas, informando o nº. do Pregão. 

23.10 – O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de 
almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 

23.12 – Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição: 

ANEXO 01 – Termo de Referência; 
ANEXO 02 – Modelo de Credenciamento; 
ANEXO 03 – Modelo de Declaração de Atendimento às Exigências Habilitatórias; 
ANEXO 04 – Modelo de Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, Art. 7º, da Constituição 
Federal, Modelo de Declaração de Superveniência, Modelo de Declaração de Declaração de 
Inexistência de Débito com o Município de Anchieta, Modelo de Declaração de Idoneidade. 
ANEXO 05 – Minuta Contratual. 
 
 
Anchieta/ES, 04 de Janeiro de 2017. 

 

 

Leonardo Nogueira Camillo 
Pregoeiro Oficial 
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ANEXO 01 

TERMO DE REFERENCIA 
 

1. OBJETO 

Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina comum), 
troca de óleos, troca de filtros e lavação completa de veículos, através da implantação e operação 
de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético, com chip ou cartão 
com tarja magnética com disponibilização de rede credenciada de postos para frota de veículos 
da Câmara Municipal de Anchieta. 
 

2. DO OBJETIVO 

A contratação visa o gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina comum), troca 
de óleos, troca de filtros e lavação completa de veículos para a frota da Câmara Municipal de 
Anchieta até 31 de dezembro de 2018. 
 

3. JUSTIFICATIVA 

A contratação se justifica diante da necessidade de suprir as necessidades de deslocamento dos 
Senhores Vereadores na execução de suas atividades Parlamentares e dos servidores da 
Câmara Municipal de Anchieta na execução de suas atividades institucionais.  
A forma de prestação de serviços com controle por sistema automatizado de abastecimento de 
combustíveis, mediante autorização eletrônica, propicia vantagens à administração, conforme 
segue: 

 Maior controle de consumo; 

 Melhoria de operacionalidade; 

 Maior transparência das operações; 

 Coleta de dados no ato da execução do serviço, inclusive do hodômetro; 

 Acompanhamento diário dos gastos do veículo; 

 Redução dos custos operacionais e de controle. 

 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 
4.1 Demonstrativo estimado do quantitativo: 

 
 

Item Descrição Qtde. Estimada 

01 Gasolina comum – Res. ANP nº 40 de 25/10/2013 5.000 Litros 

02 Troca de óleo 48 Litros 

03 Troca de filtros (óleo, combustível e ar) 12 – 5 – 5 

04 Lavagem de veículo 24 

 
 
 
4.2 Relação dos veículos pertencentes a frota: 
 

Item Placa Modelo Ano de fabricação 

01 PPF-8561 Chevrolet Cruze LT 1.8  2015/2015 

02 OCY-3666 Volkswagen Polo Confortline 1.6  2012/2013 

 
 
4.3 A prestação de serviços incluirá a utilização de tecnologia de cartão magnético com 
administração e controle (auto-gestão) de combustíveis dos veículos e demais serviços 
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especificados e sistema informatizado para acompanhamento, buscando a eliminação de 
desperdícios; 
 
4.4 O fornecimento do combustível e demais serviços especificados acima deverão ser efetuados 
nos Municípios do Estado do Espirito Santo, onde houver postos cadastrados e disponibilidade 
de abastecimento, compatíveis com os veículos elencados no item 4.2, nas condições constantes 
no presente Termo de Referência.  
 
4.5 A contratada deverá disponibilizar em até 05 dias úteis após a publicação da Homologação 
no Diário Oficial, no mínimo 1 (um) posto de gasolina, nos seguintes municípios do Estado: 

 Anchieta 
 Guarapari 
 Vila Velha 
 Vitória 
 Viana 
 Serra 
 Iconha 
 Marataízes 
 Cachoeiro de Itapemirim 

E apresentar ao menos um local para lavação completa dos veículos, troca de óleo e filtros em 
uma das cidades acima descritas, de acordo e preferencialmente na ordem acima mencionada. 
 

5. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. Os serviços objeto do presente termo de referência compreendem: 
 

a) Disponibilização do sistema de gerenciamento integrado oferecendo relatórios gerenciais 
de controle das despesas de abastecimento da frota da Câmara Municipal de Anchieta e 
demais itens constantes no presente termo de referência; 

 
b) Disponibilização de sistemas operacionais para processamento das informações nos 

equipamentos periféricos do sistema destinados aos terminais; 
 

c) Disponibilização de cartões eletrônicos, que viabilizem o sistema de gerenciamento da 
frota, sendo um para cada veículo; 

 
d) Informatização dos dados de consumo de combustível, quilometragem, custos, 

identificação do veículo, identificação do portador, datas, horários e tipo de combustível 
ou serviço utilizado; 
 

e) Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios, via web, para o gestor do 
contrato indicado pelo Presidente da Câmara Municipal de Anchieta; 
 

f) Abastecimento de combustíveis, troca de óleos, troca de filtros e lavagem completa do 
veículo; 

 
g) O sistema deverá disponibilizar ao gestor designado pela Câmara Municipal de Anchieta, 

o bloqueio, desbloqueio e troca de senha; 
 

h) A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da Câmara Municipal de Anchieta 
sobre a CONTRATADA, não eximirá a mesma de total responsabilidade quanto a 
execução dos referidos serviços. 
 

5.2. A rede de abastecimento de postos deverá: 
 

a) Disponibilizar equipamentos para aceitar transações com cartões eletrônicos dos 
veículos da Câmara Municipal de Anchieta; 
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a.1) no caso de impossibilidade de efetuar a transação por meio eletrônico, prover forma 
alternativa para garantir a continuidade dos serviços contratados; 
 

b) Disponibilizar sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento do 
abastecimento de combustível ou outro serviço utilizado nos veículos da Câmara 
Municipal de Anchieta, junto aos postos de abastecimento; 

 
5.3. Procedimentos relativos ao fornecimento do cartão de identificação dos veículos pela 
CONTRATADA: 
 

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

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

 
c) A emissão do cartão deve ser por veículo cadastrado no sistema da CONTRATADA; 

 
d) Os cartões deverão estar associados a apenas um veículo específico, para uso por meio 

de senha pessoal; 
 

e) Caberá ao gestor do contrato, designado pela Câmara Municipal de Anchieta habilitar, 
desabilitar e até mesmo cancelar definitivamente, via sistema, o cartão individual, bem 
como adicionar crédito ao cartão, mediante justificativa que deverá ficar armazenada no 
sistema; 

 
f) O cartão disponível para abastecimento e demais serviços objeto deste termo deverá 

funcionar por meio de senha pessoal e intransferível; 
 

g) O fornecimento dos cartões e equipamentos são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, sem ônus adicionais para Câmara Municipal de Anchieta, inclusive as 
trocas, substituições ou extravio; 

 
5.4. Além da reposição referida no subitem anterior, os prejuízos causados aos veículos da 
Câmara Municipal de Anchieta, decorrentes do uso de combustível com as características 
alteradas (fora dos padrões especificados) deverão ser custeados pela CONTRATADA; 
 
5.5. Os postos credenciados deverão prestar os serviços de abastecimento no mínimo de 
segunda-feira a sábado, das 07:00 as 20:00 horas; 
 
5.6. A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, 
decorrentes do abastecimento de combustível ou outro serviço objeto do presente termo de 
referência, ficando claro que o CONTRATANTE não responde solidaria ou subsidiariamente por 
esse pagamento; 
 
5.7. Outros veículos poderão ser incorporados a relação, caso haja aumento da frota da Câmara 
Municipal de Anchieta, bem como poderá haver supressões, em virtude de alienações ou fatos 
equivalentes. Nesse caso a empresa CONTRATADA será comunicada por meio de 
correspondência oficial, observando-se o limite disposto no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/1993; 
 
5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar locais de abastecimento e prestação de serviços nas 
cidades acima indicadas. 
 
5.9. Para os abastecimentos na região da Grande Vitória, o valor de referência será o preço 
médio ao consumidor no Município de Vitória, divulgado pela Agencia Nacional de Petróleo 
– ANP, através de tabela constante no endereço eletrônico http://www.anp.gov.br; 

http://www.anp.gov.br/
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5.10. Para os abastecimentos fora da região da Grande Vitória o valor de referência será o 
preço médio ao consumidor para o Estado do Espirito Santo, divulgado pela Agência 
Nacional do Petróleo – ANP, através da tabela constante no endereço eletrônico 
http://www.anp.gov.br; 
 
5.11. Sobre o valor da nota fiscal haverá incidência da Taxa de Desconto ou Administração, 
conforme resultado da licitação. 
 
 

6. DA GARANTIA PELOS SERVIÇOS 
 
6.1. Será exigida a prestação da garantia contratual nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993 
equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor global estimado no contrato; 
 
6.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contados da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial do Estado do Espirito Santo, 
os documentos relativos a modalidade da prestação da garantia; 
 
6.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a apresentação 
de penalidade e bloqueio dos pagamentos, devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco 
por cento), do valor anual do contrato a título de garantia; 
 
6.4. No caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atualizar 
os documentos relativos a garantia, nos mesmos moldes do estabelecido no item 6.2; 
 
6.5. A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as 
obrigações contratuais no prazo máximo de 30 dias; 
 

7. DA AMOSTRA 
 
Não se aplica. 
 

8. DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
 

8.1. O local da entrega dos cartões magnéticos e listagem dos postos credenciados será a sede 
da Câmara Municipal de Anchieta, sito à Rua Nancy Ramos Rosa, nº 95, Bairro Portal de 
Anchieta, Anchieta-ES, CEP: 29.230-000, em dias úteis, no horário das 07:00 as 18:00 horas, 
mediante agendamento com os servidores da Câmara; 
 
8.2. Prazos: 

8.2.1 - Da entrega dos cartões magnéticos: 7 (sete) dias úteis após a publicação do resumo 
do contrato no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo; 

 

8.2.2 - Da entrega da listagem dos postos credenciados: 05 dias úteis após a publicação 
da Homologação do Certame no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo. 

 

8.2.2.1 - A disponibilização da listagem dos postos credenciados poderá ser feita de 
forma física ou eletrônica e é imprescindível para a assinatura do Contrato 
Administrativo. 

 

8.3 - Qualquer fato que impossibilite o cumprimento dos prazos aqui estabelecidos deverá ser 
comunicado formalmente pela CONTRATADA à Câmara Municipal de Anchieta devendo, quando 
for o caso, informar os novos prazos para cumprimento das obrigações, para posterior 
deliberação. 
 
 

http://www.anp.gov.br/
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9. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. Os procedimentos de fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa execução 
do Contrato; 
 

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

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

 

9.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
 
9.4 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Câmara Municipal de Anchieta, e não 
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade; 

 
9.5 - Na etapa de liquidação de despesas a fiscalização verificará a regularidade fiscal dos 
estabelecimentos que forneceram produtos e prestaram serviços ao CONTRATANTE. Caso não 
seja constatada a regularidade fiscal, o responsável pelo acompanhamento da execução do 
contrato poderá solicitar a troca do estabelecimento. 
 

10. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1.  A execução do contrato será acompanhada por servidor lotado na Câmara Municipal de 
Anchieta, designado em ato próprio, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização do 
contrato e a certificação da nota fiscal correspondente aos produtos fornecidos e serviços 
prestados. 
 

11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
11.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
11.1.1. Executar integralmente os serviços contratados, em conformidade com as especificações 
técnicas e legislação vigente; 
 
11.1.2. Disponibilizar rede de abastecimento que atenda aos padrões da ANP – Agência Nacional 
do Petróleo; 
 

11.1.2.1 Caso o combustível seja recusado, deverá ser substituído no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento pela CONTRATADA da 
formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos 
dessa operação, inclusive os de reparação. 
 
11.1.2.2. Providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, 
no prazo máximo de 1 (uma) hora, em caso de pane em equipamento de abastecimento, 
falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, sob pena de sofrer as sanções 
previstas no contrato. 

 
11.1.3. Designar um preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do 
contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e do substituto em suas 
ausências; 
 
11.1.4. Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o Contrato, nem subcontratar 
quaisquer das prestações a que está obrigada, sem anuência do CONTRATANTE; 
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11.1.5. Responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do 
fornecimento de combustível realizado, ficando claro que o CONTRATANTE não responde 
solidária ou subsidiariamente por esse pagamento; 
 
11.1.6. Manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 
assumidas todas as obrigações que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase de 
licitação; 
 
11.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados; 
 
11.1.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo dessa 
responsabilidade, a fiscalização do contrato em seu acompanhamento; 
 
11.1.9. Ministrar treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os condutores e 
gestores envolvidos na utilização do Sistema; 
 
11.1.10. Não credenciar e/ou descredenciar o posto de abastecimento de combustível que esteja 
sancionado pelo não cumprimento das legislações vigentes sobre controle de poluição do meio 
ambiente, em especial as regulamentações do IBAMA, CONAMA, Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente; 
 
11.1.11. Comunicar ao CONTRATANTE, quando da transferência e/ou retirada e substituição de 
postos credenciados; 
 
11.1.12. Atender, de imediato, às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de 
postos não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 
 
11.1.13. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao 
CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado final dos serviços; 
 
11.1.14. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo CONTRATANTE, por 
meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 
exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados; 
 
11.1.15. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato; 
 
11.1.16. Substituir a empresa credenciada, a pedido do CONTRATANTE, nos casos de 
problemas reiterados com os fornecimentos e prestações de serviços, assim como nos casos de 
não comprovação da regularidade fiscal por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos. 
 
11.2. A CONTRATADA, obriga-se ainda a: 
11.2.1. Fornecer cartões magnéticos personalizados para cada veículo e condutor, sem ônus 
adicionais, acompanhado da respectiva senha de utilização, bem como fornecer cartões extras, 
sem custo adicional, caso ocorra acréscimo da quantidade de veículos e ou dos condutores 
autorizados. A identificação dos veículos deverá ser feita pela placa e a dos condutores por meio 
de senha confidencial e individual; 
 
11.2.2. Fornecer uma via do comprovante da operação emitida pela máquina do cartão de 
abastecimento, constando, placa do veículo, quilometragem, nome do condutor ou número de 
registro funcional, quantitativo em litros abastecidos, valor, hora e data;  
 
11.2.3. Fornecer acesso eletrônico (via internet) para que o CONTRATANTE tenha condições 
de: 

a) acessar o relatório gerencial e operacional da frota; 

b) efetuar bloqueio/desbloqueio/cancelamento dos cartões; 
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c) alterar limites; 

d) substituir senha; 

e) solicitar cartões; 

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

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
12.1. O CONTRATANTE obriga-se a: 
12.1.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado;  
 
12.1.2. Efetuar os pagamentos com pontualidade nas condições pactuadas, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais e legais, podendo rejeitar no todo ou 
em parte os serviços executados e materiais fornecidos em desacordo com o contratado; 
 
12.1.3. Notificar por escrito a CONTRATADA, na ocorrência de eventuais imperfeições e falhas 
no curso da execução dos serviços ou fornecimento dos combustíveis no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas; 
 
12.1.4.  Solicitar ao preposto sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção 
ou adequação do fornecimento e serviços prestados pela CONTRATADA; 
 
12.1.5. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários à realização do 
objeto contratual; 

  
12.1.6. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços, dentro das normas contratuais e legais; 
 
12.1.7. Fornecer à CONTRATADA todos os dados cadastrais dos veículos e condutores;   
 
12.1.8. Comunicar A CONTRATADA qualquer acréscimo, substituição ou retirada de veículo da 
frota da Câmara Municipal de Anchieta, no prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
12.1.9. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 
especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo. 
 

 
13. DAS PENALIDADES 

 
13.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 
contratação, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7 2 da Lei n? 10.520/2002 e nos 
artigos 86 e 87 da Lei n? 8.666/1993, a saber: 
 

a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, 
que não gerem prejuízo para a Câmara Municipal de Anchieta; 

b) Multa de 1% (um por cento) por dia, incidente sobre o valor mensal devido pela 
Câmara Municipal de Anchieta, nos casos de indisponibilidade quanto a utilização do 
sistema de gerenciamento; 

c)   Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o a Câmara 
Municipal de Anchieta por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto a 
assinatura do contrato administrativo ou disponibilização do sistema de gerenciamento; 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os 
objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 
documentos ou emissão de declaração falsa. 

 
13.2. Da aplicação de penalidades caberá recurso conforme disposto no art. 109 da Lei 
8.666/1993; 
 
13.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Câmara Municipal de Anchieta 
após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 
 
13.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de 
sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 
 
13.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da 
Lei 8.666/1993; 
 
13.6. A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Presidente 
da Câmara Municipal de Anchieta, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 
anos de sua aplicação. 
 

14. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
14.1. Os pagamentos mensais serão efetuados mediante o fornecimento a Câmara Municipal de 
Anchieta da NOTA FISCAL, juntamente com o relatório gerencial das despesas emitido pela 
CONTRATADA, bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no 
procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados 
para processamento e pagamento no prazo máximo de até o 10º (décimo) dia útil do mês 
subsequente à respectiva apresentação; 

 

14.1.1. Os valores unitários dos combustíveis na rede credenciada de estabelecimentos 
terão como limite o preço médio da tabela da Agência Nacional de Petróleo ou o da bomba, 
se for menor que o informado pela ANP. 

14.1.1.1. Para os abastecimentos na região da Grande Vitória, será levado em conta 
o preço médio ao consumidor no Município de Vitória, divulgado pela Agência 
Nacional do Petróleo - ANP, através da tabela constante no endereço eletrônico 
http://www.anp.gov.br; 

14.1.2.2. Para os abastecimentos fora da região da Grande Vitória, será levado em 
conta o preço médio ao consumidor para o Estado do Espírito Santo, conforme a 
metodologia acima informada. 
 

14.2. Após o prazo acima, será pago multa financeira nos seguintes termos: 

 

V.M = V.F x 0,33 x N.D 
                100 
 
onde: 
 

V.M. = Valor da Multa Financeira. 
V.F. = Valor da Nota Fiscal. 
N.D = Número de dias em atraso. 
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14.3. A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 
credenciamento e acolhidos nos documentos de habilitação;  
 
14.4. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as 
informações registradas no certame, deverá ser comunicado a Câmara Municipal de Anchieta, 
mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente; 
 
14.5. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (ais), ou outra circunstância 
impeditiva, o(s) mesmo(s) ficarão aguardando providências da empresa CONTRATADA para 
correção; o recebimento definitivo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para 
pagamento será contado a partir da data da regularização da pendência; 
 
14.6. No texto da NOTA FISCAL deverão constar, obrigatoriamente, o número do contrato, o(s) 
objeto(s), os valores unitários e totais, conforme disposto no item 14.1.1; 
 
14.7. A Câmara Municipal de Anchieta poderá deduzir do pagamento importâncias que a 
qualquer título lhe forem devidos pela empresa CONTRATADA, em decorrência de 
descumprimento de suas obrigações; 
 
14.8. O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL será feito por Ordem Bancária; 
 
14.9 . Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições previstas 
no edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação; 
 
14.10 . Para os casos de prestação de serviços também será exigido o relatório de adimplemento 
de encargos, que deverá ser encaminhado com os elementos especificados no caput do art. da 
Lei 5.383/1997. 
 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas decorrentes da execução deste objeto correrão a conta da seguinte dotação 
orçamentária: 333.90.30 – Materiais de Consumo  
 

16.  DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
16.1 - Preço Estimado: O valor total estimado do contrato é de R$ 21.620,00 (vinte e um mil, 
seiscentos e vinte reais; 
 

16.1.1 - O valor do contrato é estimativo, podendo não ser utilizado na sua totalidade pela 
Câmara Municipal de Anchieta; 
 
16.1.2 - O valor de referência acima servirá para a oferta da Taxa de Administração ou 
Percentual de Desconto da proposta e etapa de lances. Este valor foi obtido do preço 
máximo para a quantidade estimada de combustível (item 01), baseado no preço médio 
ao consumidor do Estado do Espirito Santo, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo 
— ANP, através da tabela constante no endereço eletrônico http://www.anp.gov.br; 
(Referência da pesquisa: novembro de 2017 – R$ 3,924/L), acrescido de um valor fixo de 
R$ 2.000,00 para uso sob demanda nos itens 02 a 04. 

 

16.1.3 - A Taxa de Administração ou Percentual de Desconto, ofertado pela empresa 
vencedora, será fixo e terá sua validade durante a vigência contratual, ressalvadas as 
hipóteses de negociação ou reequilíbrio econômico-financeiro. 

16.2. - Será vencedora da licitação a empresa que atender às exigências deste Termo de 
Referência, às exigências legais e ofertar a menor despesa operacional para a contratação; 
 
16.3. Na proposta deverão estar incluídas todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas 
com a contratação; 
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16.4. O valor aceito para contratação deverá estar compatível com o valor de mercado, 
estabelecido através de pesquisa de preços e expresso no mapa comparativo de preços; 

 

16.5. A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias. 
 
Anchieta, 29 de novembro de 2017. 
 
 
Fabíola Ferreira Simões 
Responsável pela Elaboração do Termo de Referencia 
 
 
ATESTO, 
Para os devidos fins, que o presente termo de referência está de acordo com as especificações 
e quantidades passadas por este setor a servidora responsável pela elaboração do mesmo. 
 
 
 
 
BRENO LASCOSQUE CORREIA 
Coordenador de Transportes e Frota 
 
 
 
 
 
DIEGO ARTUR NASCIMENTO SOUZA 
Diretor Administrativo 
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ANEXO 02 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

ANCHIETA, ___, DE ____________DE 2018 

 

AO: PREGOEIRO DA CMA 

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial Nº. 02/2018 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 

_________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________  

vem pela presente, informar a V.Sªs, que o(a) Srº.(ª) 

_________________________________________, Carteira(s) de identidade nº(s) 

______________________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, 

em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, 

podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, 

assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 

 

 

Assinatura Identificável 

(Nome do representante da empresa) 

 

 

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

outorga. 
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ANEXO 03 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

ANCHIETA, ___, DE ____________DE 2018 

 

AO: PREGOEIRO DA CMA 

Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no 

Pregão Presencial nº 02/2018. 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a 

disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências 

habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da 

Lei nº 10.520/02. 

 

 

Assinatura Identificável 

(Nome do representante da empresa) 
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ANEXO 04 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

ANCHIETA, ___, DE ____________DE 2018 

AO: PREGOEIRO DA CMA 

Assunto: Declarações para participar do Pregão Presencial nº 02/2018 

A empresa _______________(Nome da Empresa) _________, estabelecida à __________ 

(Endereço Completo) _____________________________________, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº_______________________________, declara sob as penalidades cabíveis 

que: 

1º) Atendemos ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, bem como, para 

os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que 

não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes ( ) 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

2º) Inexiste fato superveniente impeditivo a sua participação no Pregão em referência. 

3º) Inexiste débito perante o Município de Anchieta – ES. 

4º) Inexiste fatos que venham declarar inidônea pela Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal, ou que esteja cumprindo a penalidade de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento em contratar com Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, 

inclusive, com o Município de Anchieta- ES. 

 

(Assinatura, Identificação do representante legal da 

empresa e da empresa) 
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ANEXO 05 

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 

 
Contrato Administrativo CMA nº ____/2016 
Processo CMA nº 3.612/2017 
Pregão Presencial nº 02/2018 
  

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), TROCA DE 
ÓLEOS, TROCA DE FILTROS E LAVAÇÃO 
COMPLETA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA 
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA 
INFORMATIZADO E INTEGRADO COM 
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP 
OU COM TARJA MAGNÉTICA, COM 
DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE 
POSTOS PAR A FROTA DE VEÍCULOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ANCHIETA E A EMPRESA 
_________________________. 

 
  

A Câmara Municipal de Anchieta, Poder Legislativo, Estado do Espírito Santo, com sede na Rua 
Nancy Ramos Rosa, nº 95, Portal de Anchieta, cidade de Anchieta, inscrito no CNPJ-MF sob o 
nº 31.803.125/0001-83, neste ato representado por seu representante legal, senhor TASSIO 
ERNESTO FRANCO BRUNORO, inscrito no CPF nº 100.451.917-60 e RG nº 205.855-9 ES - 
SSP, e a Empresa _________________, doravante denominada CONTRATADA, situada na 
___________, inscrita no CNPJ sob o nº __________, neste ato representada pelo (a) Sr(a). 
______________________, portador(a) do RG nº __________ – _______ e inscrito(a) no CPF 
sob o nº __________ ajustam o presente CONTRATO, nos termos das Leis Federais nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, nº 8.883, de 08 de junho de 1994, de acordo com os termos do Processo 
CMA nº  3.612/2017, parte integrante deste instrumento, independente de transcrição,  
juntamente com a Proposta apresentada pela Contratada datada de ____________ ficando, 
porém, ressalvadas como não transcritas as condições nelas estipuladas que contrariem as 
disposições deste contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes.  
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO   

1.1 O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), TROCA DE ÓLEOS, 
TROCA DE FILTROS E LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA 
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO 
COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU COM TARJA 
MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS 
PAR A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO   

2.1 Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob forma de empreitada por preço 
global, nos termos do art. 10, II, “a” da Lei Federal nº 8.666/93.  

  

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REAJUSTE  

3.1 O valor global estimado do contrato corresponde a R$ __________ (___________) 
conforme a proposta vencedora do Pregão Presencial nº 02/2018, cuja taxa 
(administração ou desconto) corresponde a ___% (_____________); 

3.2 Pelos serviços prestado a Contratada receberá o valor correspondente às solicitações 
de crédito acumuladas pelo prazo de um mês, quando houver. 

3.3 O percentual da taxa (administração ou desconto) não sofrerá alteração durante a 
vigência do contrato, inclusive em caso de prorrogação; 

3.4 O valor estimado do contrato poderá variar para mais ou para menos independente de 
aditamento ao contrato, incluída neste, a taxa (administração ou desconto); 

3.5 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, o CONTRATANTE 
analisará o pedido da CONTRATADA, que deverá estar devidamente justificado e 
amparado por documentação de suporte; 

3.6 O pedido de reequilíbrio econômico- financeiro não se destina a incrementar 
lucratividade real do contrato e nem corrigir possível inexequibilidade de proposta; 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

4.1 Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil após a apresentação das 
faturas, havendo aceite por parte do ente fiscalizador.  

4.2 Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes 
termos:   

  

                                     V.M = V.F x 0,33 x  ND  
                                    100           

Onde:  

V.M. = Valor da Multa Financeira.  
V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.  
ND = Número de dias em atraso.  

  

4.3 Todas as faturas deverão apresentar nível de detalhamento que permita a conferência 
clara e objetiva dos itens faturados.  Os itens de faturamento devem necessariamente 
coincidir com os itens constantes neste edital, tanto em nomenclatura quanto em 
unidades e quantidades de faturamento.    

4.4 Também devem ser observados os valores (em Reais) dos itens faturados, os quais 
dever corresponder aos que constam da proposta vencedora.  

4.5 Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 
contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para seu pagamento será 
contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus 
ou correção para o contratante;  

4.6 A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei Federal nº 
4.320/64.  
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5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL  

5.1 O prazo de vigência contratual terá início no dia seguinte à publicação do extrato da 
contratação no Diário Oficial e findará em 31 de Dezembro de 2018, podendo ser 
prorrogado nos termos da Lei.  

  

6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão 
no Elemento de Despesa nº 33903000000 – Material de Consumo, do orçamento da 
CMA, para o exercício de 2018; 01.01.01.31.01.2001 – Manutenção das Atividades do 
Legislativo.  

  

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES  

7.1 Além de outras obrigações estabelecidas neste Termo, na Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 
10.520/2002, constituem obrigações da CONTRATADA 

7.1.1 - Executar integralmente o objeto contratado, em conformidade com as 

especificações técnicas e legislação vigente; 

7.1.2 - Fornecer cartões magnéticos personalizados sem ônus adicionais, 

acompanhado da respectiva senha de utilização; 

7.1.3 - Fornecer uma via do comprovante da operação emitida pela máquina do 

cartão de abastecimento, constando, placa do veículo, quilometragem, nome do 

condutor ou número de registro funcional, quantitativo em litros abastecidos, valor, hora 

e data; 

7.1.4 - Fornecer acesso eletrônico (via internet) para que o CONTRATANTE tenha 

condições de: 

7.1.4.1 - acessar o relatório gerencial e operacional da frota; 

7.1.4.2 - efetuar bloqueio/desbloqueio/cancelamento dos cartões; 

7.1.4.3 - alterar limites; 

7.1.4.4 - substituir senha; 

7.1.4.5 - solicitar cartões; 

7.1.4.6 - cadastrar condutores. 

7.1.5 - Adotar medidas de segurança que evitem fraude nos sistemas de gestão, 

resguardando que os cartões não sejam utilizados por terceiros nem tão pouco clonados 

e ainda que as senhas registradas no sistema não sejam quebradas mantendo o sigilo 

e segurança das transações efetuadas. 

7.1.6 - Disponibilizar rede de abastecimento que atenda aos padrões da Agência 
Nacional de Petróleo; 

 
7.1.6.1 - Caso o combustível seja recusado, deverá ser substituído no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento pela 
CONTRATADA da formalização da recusa pelo CONTRATANTE, arcando 
a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de reparação. 

7.1.6.2 Providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições 
acordadas, no prazo máximo de 1 (uma) hora, em caso de pane em 
equipamento de abastecimento, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou 
de força maior, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato. 
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7.1.7 - Designar um preposto, aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la na 

execução do Contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de 

contato e do substituto em suas ausências; 

7.1.8 - Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o Contrato, nem 

subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, sem anuência do 

CONTRATANTE; 

7.1.9 - Responsabilizar-se pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes do 

fornecimento de combustível realizado, ficando claro que o CONTRATANTE não 

responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento; 

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

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

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

7.1.13 - Ministrar treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os 
condutores e gestores envolvidos na utilização do Sistema; 

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

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

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

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

7.1.18 - Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo 
CONTRATANTE, por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de 
quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados; 

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

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

 

7.2 DO CONTRATANTE  

7.2.1 - Requisitar os créditos referentes ao Vale-Combustível, por escrito ou meio 
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eletrônico disponibilizado pela CONTRATADA, especificando os valores devidos a cada 

cartão;  

7.2.2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários ao cumprimento do contrato;   

7.2.3 - Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento do contrato;   

7.2.4 - Designar servidor para fiscalizar e acompanhar os serviços do objeto contratual;   

7.2.5 - Efetuar o pagamento de acordo com o Contrato. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

8.1 - Disponibilização de sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios 
gerenciais de controle das despesas de abastecimento da frota do CONTRATANTE; 

8.1.2 - Disponibilização de sistemas operacionais para processamento das 
informações nos equipamentos periféricos do sistema destinados aos terminais; 

8.1.3 - Disponibilização de cartões eletrônicos, que viabilizem o gerenciamento de 
informações da frota, sendo um para cada veículo; 

8.1.4 - Informatização dos dados de consumo de combustível, quilometragem, custos, 
identificação do veículo, identificação do portador, datas, horários e tipos de 
combustíveis; 

8.1.5 - Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios, via web, para o 
gestor do Contrato indicado pelo CONTRATANTE; 
8.1.6 - Abastecimento de combustíveis; 
8.1.7 - O sistema deverá possibilitar ao gestor designado pelo CONTRANTE o 
bloqueio, desbloqueio e troca de senha; 
8.1.8 - Ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE sobre a 
CONTRATADA não eximirá a mesma de total responsabilidade quanto à execução dos 
referidos serviços.  

8.2 - A rede de Estabelecimentos de Postos de Abastecimento deverá: 

8.2.1 - Disponibilizar equipamentos para aceitar transações com cartões eletrônicos 
dos veículos da frota do CONTRANTE; 
8.2.1.1 - No caso da impossibilidade de se efetuar a transação em meio eletrônico, prover 
forma alternativa para garantir a continuidade dos serviços contratados. 
8.2.2 - Disponibilizar sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento do 
abastecimento de combustíveis para os veículos do CONTRATANTE, junto aos postos 
de abastecimento; 
8.2.3 - Fornecer combustíveis. 
 
8.3 - Os procedimentos relativos ao Fornecimento do Cartão de Identificação dos 
Veículos pela CONTRATADA serão: 
8.3.1 - Cartão único eletrônico de identificação do veículo que possibilite, no ato da 
transação de abastecimento, identificar o motorista com os dados que foram cadastrados 
no sistema da CONTRATADA; 
8.3.2 - A solicitação do cartão deve ser efetuada diretamente no sistema da 
CONTRATADA; 
8.3.3 - A emissão do cartão deve ser por veículo cadastrado no sistema da 
CONTRATADA; 
8.3.4 - Os cartões deverão estar associados a apenas um único veículo específico, 
para uso por meio de senha pessoal; 
8.3.5 - Caberá ao gestor do Contrato, designado pelo CONTRATANTE, habilitar, 
desabilitar e até mesmo cancelar definitivamente, via sistema, o cartão individual bem 
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como autorizar crédito adicional ao cartão mediante justificativa que deverá ficar 
armazenada no sistema; 
8.3.6 - O cartão disponível para abastecimento deverá funcionar por meio de senha 
pessoal e intransferível; 
8.3.7 - O fornecimento dos cartões é de inteira responsabilidade da CONTRATADA 
sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, inclusive as trocas, substituições ou 
extravio. 
 
8.4 - Além da reposição referida no subitem anterior, os prejuízos causados aos 
veículos da frota do CONTRATANTE decorrentes do uso do combustível com suas 
características alteradas (fora dos padrões especificados) deverão ser custeados pela 
CONTRATADA; 
 
8.5 - Os postos credenciados deverão prestar os serviços de abastecimento no 
mínimo de segunda-feira a sábado das 7 às 20h.; 
 
8.6 - A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos postos 
credenciados, decorrentes do fornecimento de combustível, ficando claro que o 
CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento; 
 
8.7 - Outros veículos poderão ser incorporados à relação, caso haja aumento da 
frota do CONTRATANTE, bem como poderá haver supressões, em virtude de alienações 
ou fatos equivalentes. Nesses casos a CONTRATADA será comunicada por meio de 
correspondência oficial, observando-se o limite disposto no artigo 65, §1º da Lei nº 
8.666/1993; 
 

8.8 - Dos Serviços disponibilizados  

8.8.1 - A CONTRATADA disponibilizará aos servidores/membros Central de Atendimento 

Telefônico/Internet - Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, para consultas de saldos 

e lançamentos dos créditos e débitos efetuados com o Cartão, além dos serviços de 

bloqueio, desbloqueio, alteração de senha e solicitação de segunda via de cartão;  

8.8.2 - A CONTRATADA disponibilizará à CMA sistema informatizado, via internet, para 

solicitação dos créditos e lançamento dos valores por servidor autorizado;  

8.8.3 - A CONTRATADA disponibilizará mensalmente à CMA a relação dos veículos e 

servidores beneficiários, contendo os valores, a data de crédito e o mês de referência; 

8.8.4 - A CONTRATADA disponibilizará mensalmente, relatório contendo as informações 

sobre estornos (parciais e totais) contendo os dados do veículo, o nome do servidor 

autorizado, valor base de cálculo e o valor efetivamente estornado, além da referência 

do atendimento (protocolo); 

8.8.5 - O cartão eletrônico/magnético referente ao Vale-Combustível deverá ser aceito 

como meio de pagamento, na rede credenciada pela CONTRATADA, quando da 

aquisição de combustíveis e demais objetos elencados no item 4.1 do Termo de 

Referência, sem acréscimos de preço em relação ao pagamento à vista.  

  

8.9 - Da Rede de Estabelecimentos Credenciados por Município: 

8.9.1 - Número mínimo de estabelecimentos credenciados:  

Município  Nº mínimo de estabelecimentos de conveniados  

Anchieta – 01 (um) 

Guarapari – 01 (um) 

Vila Velha – 01 (um) 
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Vitória – 01 (um) 

Viana – 01 (um) 

Serra – 01 (um) 

Iconha – 01 (um) 

Marataízes – 01 (um) 

Cachoeiro de Itapemirim– 01 (um) 

8.9.2 - A qualquer tempo a CMA poderá solicitar à CONTRATADA a comprovação de 
que continua mantendo estabelecimentos comerciais credenciados. 

  

9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

9.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação 
de multa de mora, nas seguintes condições:  

9.1.1 Fixa-se a multa de mora em 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, 
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;  

9.1.2 Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução do objeto;  

9.1.3 A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as outras sanções previstas no Edital e na Lei Federal nº. 8.666/93;  
 

9.2 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 
licitante contratado:  

9.2.1 Advertência registrada;  

9.2.2 Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o 
saldo contratual reajustado não executado pelo contratado;  

9.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal de Anchieta/ES, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 

9.2.4 Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de 
Anchieta/ES, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em 
que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal; 

9.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 
toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 8.2.3.  

§ 1º. As sanções previstas nas alíneas 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4 e 8.2.5 deste item, não são 
cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória 
por perdas e danos (alínea 8.2.2).  
§ 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas 8.2.3, 8.2.4 e 8.2.5, a 
Direção Administrativa submeterá sua decisão ao Presidente da Câmara Municipal de 
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Anchieta, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública 
Municipal de Anchieta.  

9.3 As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes 
regras:  

9.3.1 Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a entidade promotora do certame 
deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;  

9.3.2 A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como 
infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, 
o prazo e o local de entrega das razões de defesa;  

9.3.3 O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 
10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do 
artigo 110 da Lei Federal nº 8666/93;  
 

9.3.4 O licitante contratado comunicará à entidade promotora do certame as mudanças de 
endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, 
considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na 
ausência da comunicação;  

9.3.5 Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a 
entidade promotora do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas 
legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93;  

9.3.6 O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
(Procuradoria da Câmara Municipal de Anchieta).  

9.4 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação 
de multa de mora, nas seguintes condições:   

9.4.1 Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 
Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos 
ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;  

9.4.2 Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem 
também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser 
descontados da garantia prestada pela contratada.  

9.5 Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da 
diferença.  

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO   

10.1 A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 
78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o 
caso.  

  

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ADITAMENTOS  

11.1 O presente contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei, após 
manifestação formal da Procuradoria da Câmara Municipal de Anchieta.  

  

 



  

CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES 
               COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS  

12.1 Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração serão acolhidos nos termos 
do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

13.1 A Direção Administrativa designará formalmente o servidor responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, competindo-lhe atestar a 
realização do serviço contratado, observando as disposições deste Contrato, sem o que 
não será permitido qualquer pagamento.  

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA  

14.1 Conforme exigência editalícia, nos termos do art. 56 da Lei 8.666/93, foi exigida garantia 
contratual de 5%(cinco por cento) do valor global do contrato; 

14.2 A Contratada deverá apresentar em até 10 (dez) dias, contados da publicação do resumo 
do Contrato no Diário Oficial Eletrônico, os documentos relativos à modalidade de 
garantia contratual. 

14.3 No caso de prorrogação do prazo de vigência e/ou reajuste do valor do contrato, a 
Contratada deverá atualizar os documentos relativos à garantia, nos mesmos moldes do 
estabelecido no item 14.2. 

14.4 A Contratada estará sujeita à penalidade prevista na Cláusula Nona – 9.1.1 caso 
descumpra os prazos estabelecidos acima. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA  

15.1 Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto o(a) Sr(a). 
___________________, brasileiro(a), (qualificação), CPF: ______________.  

  

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  

16.1. Fica estabelecido o Foro da Comarca de Anchieta - Estado do Espírito Santo para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor, para que produza seus efeitos legais.  
  

Anchieta/ES, ___ de ____________ de 2018.  

  

CONTRATANTE 
Presidente da Câmara Municipal de Anchieta 

 
 

CONTRATADA 
_____________________________________ 

(Empresa) 


