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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2023 
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2023  

REGISTRO DE PREÇOS 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 
INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E 
INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG’S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU 
SIMILAR PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, 
DIESEL COMUM E S10) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE EQUIPE ESPECIALIZADA, 
OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DO SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O 
DESEMPENHO DOS SETORES QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA 
FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO ESPERA/MG. 
  

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

Às 08:00h do dia 27/01/2023 
 

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS 

PROPOSTAS: às 08h55min do dia 08/02/2023 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 

às 09h00min do dia 08/02/2023 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 

• CONSULTAS AO EDITAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 
www.bll.org.br OU PELO Site: www.rioespera.mg.gov.br, pelo e-mail 
licitacao@rioespera.mg.gov.br 

ESCLARECIMENTOS: TEL CONTATO: (31) 3753-1115 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.rioespera.mg.gov.br/
mailto:licitacao@rioespera.mg.gov.br
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023  

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Rio 
Espera/MG, por meio do(a) Pregoeira(a) Municipal e Equipe de Apoio, sediada na Praça Da 
Piedade, n.º 36– Centro, Rio Espera/MG realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço/taxa administrativa, modo 
de disputa aberto, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 
7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando- 
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 
neste Edital. 

 
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00h do dia 27/01/2023. 
LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:55h do dia 08/02/2023. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 08/02/2023. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO 
DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 
INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA 
INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, 
COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DENOMINADOS TAG’S 
(ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR PARA O 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, 
DIESEL COMUM E S10) E MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA/CORRETIVA EM ESTABELECIMENTOS 
CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE EQUIPE ESPECIALIZADA, 
OBJETIVANDO SUBSIDIAR O USO DO SISTEMA DE GESTÃO E 
ACOMPANHAR O DESEMPENHO DOS SETORES QUANTO AOS 
INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO 
ESPERA/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
com as características descritas abaixo: 
 
1.2 Para a participação na presente licitação deverão ser observadas as discriminações 
constantes no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I do Edital). 
1.3 O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei Federal n° 
8.666/93, com suas posteriores alterações; à Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem 
como, às normas do presente Edital. 
1.4 O critério de julgamento adotado será o menor preço/menor taxa de 
administração/desconto, sendo o modo de disputa aberto observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

http://www.bll.org.br/
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1.5 . A taxa administrativa será calculada sob o valor mensal dos gastos incorridos junto aos 
estabelecimentos e, ao final, o valor total do item. 
1.6 A taxa máxima administrativa será de (0,42%). Será aceita taxa administrativa igual à zero e/ou 
negativa. 
1.7 Na taxa de Administração deverão estar incluídas todos os custos diretos e indiretos, tributos, 
contribuições sociais e trabalhistas e demais obrigações fiscais e parafiscais incidentes ou que 
venham a incidir sobre o objeto licitado, inclusive descontos ofertados. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2023 na classificação abaixo: 

 
3.3.90.30.00.2.10.01.04.122.0001.2.0053 

3.3.90.39.00.2.10.01.04.122.0001.2.0053 

        
3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 Poderão participar deste Pregão, às empresas, cujo ramo de atividades seja compatível 
com o objeto desta licitação. 

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e 
Leilões. 
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade 
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou 
que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 
Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para 
o recebimento das propostas. 
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto 
à Bolsa, poderes específicos de sua representação pregão, conforme modelo fornecido pela 
Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil 
(ANEXO 04) e 
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando 
preço, marca e em caso de itens específicos mediante solicitação da Pregoeira no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser 
identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 
d)O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do 
certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título 
de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 
regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04. 
3.7 Quando for o caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da 
declaração constante no Anexo IX para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento 
da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se 
assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer 
o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

 
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
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4.1 O certame será conduzido pelo(a) Pregoeira(a), com o auxílio da equipe de apoio, que 
terá, em especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 

 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE 
LICITAÇÕES E LEILÕES: 
4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador 
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações 
no site: www.bll.org.br. 
4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá 
manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição 
de senha privativa. 
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 
BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa 
de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
PARTICIPAÇÃO: 
4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) 
e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 
4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante; 

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

http://www.bll.org.br/
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4.11 Poderão participar deste Pregão, às microempresas ou empresas de pequeno porte 
interessadas, assim enquadradas em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147/2014 e demais alterações, cujo ramo de atividades seja compatível com 
o objeto desta licitação. 

4.12. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

4.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.12.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 

4.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.13 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou  através 
da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
c o n c o m i t a n t e m e n t e   c o m  os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação. 
5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
5.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
5.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

 
 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
6.1.1. Valor unitário/taxa de administração; 
6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens/serviços. 

mailto:contato@bll.org.br
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6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 
6.6 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 
indicados no Termo de Referência. 

6.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.8 6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2 O(A) Pregoeira(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 
de Referência. 

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeira(a) 
e os licitantes. 

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item. 

7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA-MG 
CNPJ: 24.179.665/0001-72  

PRAÇA DA PIEDADE, 36, CENTRO, RIO ESPERA/MG  
CEP: 36.460-000 - TELEFONE: (31) 3753.1115 

 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.15 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 

7.17 O Critério de julgamento adotado será o Menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 

7.18 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. Em relação 
a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 
vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo 
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. 

7.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 

7.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

7.23 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

7.24 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances). 
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7.26.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.2 no país; 

7.26.3 por empresas brasileiras; 

7.27.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeira(a) deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

7.28.2 O(A) Pregoeira(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 
horas envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.28 Após a negociação do preço, o(a) Pregoeira(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1 Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeira(a) examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 

8.2.1Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita; 

8.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata; 

8.5 O(A) Pregoeir(o)a poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
via e-mail, no prazo de 2 (duas) horas sob pena de não aceitação da proposta. 
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8.6 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeira(a) por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a) 
Pregoeira(a). 

8.6.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeira(a), destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo(a) Pregoeira(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 
sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7 Se a proposta ou lance vencedor for  desclassificado, o(a) Pregoeira(a) examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8 Havendo necessidade, o(a) Pregoeira(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 

8.9 O Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.9.1 Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeira(a) não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

8.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeira(a) verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeira(a) poderá verificar o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a eventual consulta 
aos seguintes cadastros: 

9.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.2 Eventual consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário. 

9.2.1.1 Caso conste na Consulta de Situação do  Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.1.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
9.2.1.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.3 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeira(a) reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo- 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via email, no prazo de 2 (duas) horas sob pena 
deinabilitação. 

9.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 

9.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 

9.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 
habilitação: 

 
 

9.6 - Habilitação jurídica: 
9.6.1 Habilitação Jurídica 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado da última alteração, 
se houver, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos 
que comprovem a eleição de seus administradores, devendo o objeto social ser compatível com 
o objeto da licitação; 
b.1) Em se tratando de alteração consolidada, esta deverá conter todas as cláusulas atribuídas 
por lei, em vigor, neste caso não será necessária a apresentação do primeiro contratosocial. 
b.1.1) Se a alteração consolidada encontrar-se desatualizada, o interessado deverá juntar, 
além desta, as modificações posteriores. 
b.1.2) Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser 
apresentadas pelo licitante. 
c) 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 

 

9.6.2 - Regularidade Fiscal e trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com data de emissão não superior a 

180 dias; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, (certidão Conjunta de Débitos 
relativos a tributos federais e dívida ativa da União) compreendendo os tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal; 
c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 
d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, expedida pelo órgão competente; 
d.1) No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão 
ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros; 
e) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS); 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
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apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela 
Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov.br 
g) Certidão emitida pela Junta Comercial do Estado da Licitante atestando a condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando for o caso; 

 

9.6.3 Qualificação Econômico-Financeira. 

a) Apresentar Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da pessoa jurídica, 
expedida pelo cartório distribuidor (Fórum) ou extraída do sítio eletrônico do Tribunal de 
Justiça. 

a.1) Caso o licitante tenha interesse, poderá apresentar a Certidão Judicial Cível de 1ª instância, 
extraída do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, do qual conste a ausência de distribuição de 
ação cível falimentar ou de recuperação da pessoa jurídica, em substituição à Certidão 
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial prevista na alínea “a”. 

 
b) Apresentar 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, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses anteriores à data estabelecida no 
preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta 
Comercial das licitantes; 
 
Entende-se por "na forma da lei", o seguinte: 
 
b.1) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta comercial e publicado 
em Diário Oficial e jornais de grande circulação (art. 289, caput e § 5º da Lei nº 6.404/76); 
 
b.2) Quando outra forma societária, independente de estar enquadrada como ME ou EPP, 
balanço acompanhado de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário do 
qual foi extraído (art. 5º, §2º, do Decreto-Lei nº 486/69), autenticado pelo Órgão competente do 
Registro do Comércio ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 
 
b.3) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão apresentar o balanço de 
abertura, que deverá conter as assinaturas do contabilista regularmente habilitado e do sócio 
gerente; 
 
b.4) As empresas optantes pelo lucro real, assim como aquelas optantes pelo lucro presumido 
que entregaram o arquivo na forma digital deverão apresentar o SPED CONTÁBIL nos termos 
do da Instrução Normativa RFB;  
 
b.5) O balanço patrimonial deverá vir acompanhado de demonstrativo elaborado em papel 
timbrado da licitante, assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante 
legal, em que estejam informados os valores do ativo circulante (AC), do realizável a longo 
prazo (RLP), do passivo circulante (PC), do exigível a longo prazo (ELP), do exigível total (ET) 
e do ativo total (AT), de modo a possibilitar avaliar-se a situação financeira da proponente, 
calculada a partir da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
ILC = AC / PC 

http://www.tst.gov.br/
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GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL 
GEG = ET / AT 
 
Onde: 
 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
RLP = Realizável à Longo Prazo; 
ELP = Exigível à Longo Prazo; 
ET = Exigível Total; 
AT = Ativo Total. 
 
b.6) Serão inabilitadas as licitantes cujos índices apurados não atenderem as seguintes 
condições: 
 
Índice de Liquidez Geral: maior ou igual a: 1,00 
Índice de Liquidez Corrente: maior ou igual a: 1,00 
Grau de Endividamento Geral: menor ou igual a: 1,00 
 
b.7) O licitante que apresentar índice de Liquidez Geral e/ou índice de Liquidez Corrente igual 
ou inferior a 1 (um) e/ou apresentar Grau de Endividamento superior ou igual a 1,00 (um 
décimo) deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

 
9.6.4 - Qualificação Técnica. 

 
a) A licitante deverá apresentar um ou mais ATESTADO(S) DE CAPACIDADE 
TÉCNICA, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, (caso o atestado 
for emitido por pessoa jurídica de direito privado obrigatoriamente deverá ter reconhecimento 
de Firma em Cartório de Notas) em nome da licitante, que comprove(m) aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 
o objeto deste Pregão, demonstrando que a licitante prestou serviços de implantação, 
intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado via WEB on-line real 
time, para o fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol, diesel comum e s10)/manutenção 
preventiva/corretiva em estabelecimentos credenciados através de equipe especializada,  nos 
termos exigidos na presente licitação, para suprir a demanda em decorrência desta licitação; 
 
b) No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será considerado aquele 
emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 
II)  Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas 
ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou 
jurídica que seja sócio, proprietário ou titular da empresa emitente e da empresa proponente. 
III) Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade técnica, no lote ao qual 
concorre. 
 
c) A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO indicando que possui instalações adequadas 
para a execução do objeto, bem como aparelhamento e do pessoal técnico, e ainda que se 
responsabiliza pela qualificação de cada um dos membros de sua equipe técnica que será 
responsável pela execução dos trabalhos de gerenciamento e controle; 
 
d) A empresa licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO de que deterá no prazo de 15 
(quinze) dias contados da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato, conforme estipulado 
no item 7.1 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, rede de estabelecimentos /dentro 
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do prazo supracitado, obrigatoriamente nos municípios e quantidades constantes no Anexo I do 
Edital rede de estabelecimentos conveniados e os serviços de guincho/reboque 24 horas por dia 
e 7 dias por semana. 
 
e) A empresa licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO que indicará na assinatura da Ata 
de Registro de Preços/Contrato a equipe especializada com conhecimentos e experiência em 
manutenção veicular que realizará o atendimento ao Município, sendo da competência da 
equipe especializada todos os itens constantes no Item 10 do TERMO DE REFERÊNCIA – 
Anexo I deste Edital. 

 
9.6.5 Apresentar DECLARAÇÃO, assinada por representante legal da proponente, 

de que: 
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, 
conforme modelo do Anexo VI; 
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas 
cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo VII; 
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 
9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo VIII; 
d) Declaração de enquadramento em micro empresa ou empresa de pequeno porte conforme 
modelo do Anexo IX, quando for o caso; 
e) Declaração de Responsabilidade, conforme modelo do Anexo X; 
f) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou 
membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º 
inciso III da Lei 8.666/93, conforme Anexo XI. 

 
9.6 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.7 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.9.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

9.8 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.9 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 

9.10 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

9.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 

9.12 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
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inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 

9.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando 
as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.15.1Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

 
10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeira(a) no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 
de um resultado, sob pena de desclassificação. 
10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 
10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 

11. DOS RECURSOS 
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 
o prazo de no mínimo 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção 
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer 
e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao(a) Pregoeira(a) verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento o(a) Pregoeira(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeira(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
14.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a futura contratação. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias, contados 
a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 

15.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 
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de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, 
a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 
15.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação 
do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.5 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 
assinatura. 

 
16. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
16.1 Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial do contrato de prestação 
de serviço. Os preços contratados poderão ser revistos, de acordo com as regras estabelecidas 
em lei. 

16.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados 
no mercado. 

16.3 Os preços serão revisados de acordo com a política de preços do mercado, mantida a 
margem de lucro inicial. 

16.4 Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao 
Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados 
da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e 
acompanhado dos seguintesdocumentos: 

I - Planilha de composição do preço original e do novo preço, com os mesmos elementos 
formadores dos preços originalmente contratados, devidamente assinada sobre carimbo da 
empresa; 

II - Cópia autenticada da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço original 
e do novo preço. 

16.5 Enquanto não ocorrer a revisão dos preços, o fornecimento deverá ser feito de forma 
continuada, e ao preço Contratado. 
 
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 

 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 
 

19. DO PAGAMENTO 
 

19.1. O pagamento da Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização dos 
serviços, com apresentação na Nota Fiscal. 
19.2. Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, no 
Banco a ser informado no ato da assinatura do contrato, ou através de emissão de cheque. 
19.3. Nenhum outro pagamento será devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, seja 
a que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que a CONTRATADA é a única 
responsável pelo cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se 
produzirem na execução deste contrato. 

 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatárioque: 
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20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

20.1.3 apresentar documentação falsa; 

20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.6 não mantiver a proposta; 

20.1.7 cometer fraude fiscal; 

20.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 

20.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente. 

20.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
20.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

20.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

20.4.2 Multa de 10% (dez. por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 

20.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

20.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos; 

20.5 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
20.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
20.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

20.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
20.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de 
agente público. 
20.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 
20.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
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administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 
nº 9.784, de 1999. 
20.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
20.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
20.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

 
21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
21.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 
valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

21.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 

21.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 

21.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 
7.892/213. 

 
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail                                                            
licitacao@rioespera.mg.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Da 
Piedade, n.º 36– Centro, Rio Espera/MG. 
22.3 Caberá à Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 

22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

22.6 O(A) Pregoeira(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

22.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

22.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo(a) Pregoeira(a), nos autos do processo de licitação. 

22.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgada pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

 

23. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 e LC 147/2014 

23.1. A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de 

mailto:licitacao@braspires.mg.gov.br,
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pequeno porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações 
posteriores terá o tratamento diferenciado e favorecido, expressamente previsto neste edital. 

23.2. Para exercício do direito ao tratamento diferenciado, a licitante enquadrada como ME ou 
EPP deverá possuir Certidão emitida pela Junta Comercial do Estado da Licitante atestando a 
sua condição. 

23.3. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta 
licitação, os seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos: 

23.3.1. Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado, na forma do 
item 9.6.3 e subitens; 

23.3.2. Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal. 

23.3.2.1 No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal, 
a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar esses 
documentos com algum tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
de declaração do vencedor deste processo, para apresentá- los novamente já sem qualquer 
restrição. 

23.3.2.2. O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias 
úteis, nos termos do art. 43, §1° da LC123/06, com redação determinada pela LC147/2014. 

23.3.2.3. Durante o decurso dos prazos referidos nos itens 23.3.2.1 e 23.3.2.2, a licitante 
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar os documentos 
de regularidade fiscal com algum tipo de restrição será considerada HABILITADA e 
permanecerá no processo, observando o disposto nos itens 23.3.2.4 e 23.3.2.5. 

23.3.2.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
apresentar no Envelope nº. 2 todos documentos de regularidade fiscal exigidos no edital, 
mesmo se houver algum tipo de restrição, sob pena de ser considerada INABILITADA. 

23.3.2.5. Findo os prazos referidos nos itens 23.3.2.1 e 23.3.2.2, a licitante enquadrada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte que não apresentar os documentos de 
regularidade fiscal exigidos neste edital já sem qualquer restrição será considerada 
INABILITADA e perderá o direito de contratar com o município o objeto desta licitação. 

23.3.2.6. Na ocorrência do disposto no item anterior, o município poderá: 

23.3.2.6.1. Convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação observando as 
exigências deste Edital; 

23.3.2.6.2. Revogar o presente processo licitatório. 
 

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  

24.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeira(a). 

24.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

24.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeira(a) poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
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princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir- se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 

24.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
24.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
24.11 Fica previsto a possibilidade de que durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 
poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Município de Rio Espera. 
24.12 Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
serem praticados, desde que seja obedecida a ordem de classificação. 
24.13 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, desde que observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
24.14 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por Órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro 
de Preços para o Órgão gerenciador e Órgãos participantes. 
24.15 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o Órgão gerenciador e Órgãos participantes, independente do número de Órgãos 
não participantes que aderirem. 

24.16 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, 
nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
24.17 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
24.17.1 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
24.17.2 ANEXO II – Exigências para Habilitação; 
24.17.3 ANEXO III – Modelo de proposta; 
24.17.4 ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL 
24.17.5 ANEXO V – Custo pela utilização do sistema; 
24.17.6 ANEXO VI – Declaração Inidoneidade; 
24.17.7 ANEXO VII – Declaração Habilitação; 
24.17.8 ANEXO VIII – Declaração menor de idade; 
24.17.9 ANEXO IX – Declaração ME/EPP, quando for o caso; 
24.17.10 ANEXO X – Declaração Responsabilidade; 
24.17.11 ANEXO XI – Declaração Vínculo; 
24.17.12 ANEXO XII – Minuta de Ata de Registro de Preços; 
24.17.13 ANEXO XIII – Minuta de Contrato. 

 
Rio Espera/MG, 25 de janeiro de 2023. 
 

Juliano Benício Henriques Gonçalves                                   Amanda de Cássia da Cruz 
Prefeito Municipal                                         Pregoeira Municipal 

 

http://www.bll.org.br/
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2023 

PRC Nº 06/2023 
 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O Município necessita de um sistema informatizado e integrado, com utilização de etiqueta com 
tecnologia RFID ou similar, de gerenciamento para o fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol 
e diesel) e gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva de veículos em estabelecimentos 
credenciados para toda a Frota, conforme especificações contidas neste Edital.  
 
A padronização num único sistema dos serviços de gerenciamento do abastecimento de veículos, 
máquinas, geradores e equipamentos e da manutenção da frota oferece à (Nome do órgão) um sistema 
mais ágil e que fornece relatórios gerenciais, ferramentas úteis para o efetivo controle pelo gestor 
público da execução dos contratos administrativos, desta maneira o gestor possuirá um controle 
muito mais efetivo na fiscalização do âmbito de gerenciamento de frota, tendo em vista que as 
informações de abastecimento e manutenção serão integradas em tempo real. Utilizando como 
exemplo um veículo que venha apresentar um consumo elevado através da média de km, através 
dessa informação analítica será possível realizar a abertura de uma ordem de solicitação no próprio 
sistema para a realização da manutenção preventiva e/ou corretiva do mesmo. Da mesma maneira os 
dados dos abastecimentos irão automaticamente alertar os gestores quanto a realização de 
manutenções preventivas nos veículos, que serão realizadas no mesmo sistema, ou seja, na solução 
integrada a ser contratada, ou seja, a combinação entre gerenciamento de frota (abastecimento e 
manutenção), proporcionará maior eficiência logística e vantajosidade econômica.  
Sendo assim, a finalidade é alcançar maior presteza e eficiência na execução dos serviços relativos à 
conservação da frota, primando-se pela otimização da qualidade no trato com o bem público com 
observância de critérios e mecanismos geradores de maior eficiência, celeridade, transparência e 
economicidade. 
No âmbito da gestão da manutenção dos veículos e equipamentos motorizados, apresenta-se 
deficiente, fragilizando muitas vezes, o controle dos gastos. A contratação desta modalidade 
proporciona uma maior eficiência à Administração. Ou seja, uma mesma ferramenta permite o 
gerenciamento da manutenção, de cada veículo que compõe a frota. 
 
A realização de manutenção corretiva e preventiva se faz, um importante meio para os processos de 
controle de qualidade, pois, através deste mapeamento, envolvemos um rígido controle de veículos. 
 
a. Manutenção Corretiva: é o tipo de manutenção mais antiga e mais utilizada, sendo empregada 
em qualquer empresa que possua itens físicos, qualquer que seja o nível de planejamento de 
manutenção. Segundo a Norma NBR 5462 (1994), manutenção corretiva é “a manutenção efetuada 
após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função 
requerida”. Em suma: é toda manutenção com a intenção de corrigir falhas em equipamentos, 
componentes, módulos ou sistemas, visando restabelecer sua função. 
 
b. A Manutenção preventiva: deve ocorrer conforme calendário estipulado de validade ou 
cronogramas de garantia, sempre considerando, data, item a ser avaliado e quilometragem rodada. A 
essência da Manutenção Preventiva é a substituição de peças ou componentes antes que atinjam a 
idade em que passam a ter risco de apresentarem defeitos/quebra. A base científica da Manutenção 
Preventiva é o conhecimento estatístico da taxa de defeito das peças, equipamentos ou sistemas ao 
longo do tempo. A Manutenção Preventiva também é chamada de manutenção baseada em 
intervalos/tempo. 
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Ao contrário da Manutenção Corretiva a Manutenção Preventiva procura evitar e prevenir antes que 
a falha efetivamente ocorra. A definição da NBR 5462 (1994) para a Manutenção Preventiva é 
“manutenção efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritivos, 
destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item”. 
 
Considerando que as manutenções corretivas e preventivas estão quase sempre associadas uma a 
outra, uma manutenção preventiva em um determinado veículo pode incidir numa manutenção 
corretiva no mesmo, tornando-se portanto, inviável a sua divisão, o que além de prejudicar o prazo 
manutenção, dilatando-o em demasia, ainda seria necessário o pagamento de 2 (duas) mãos de obras 
para o mesmo serviço, uma para a detecção do problema e outra para a correção do problema, 
onerando e muito um serviço de manutenção. 
 
Outro ponto a se considerar, é que com o sistema de gerenciamento de manutenção de frotas, a 
separação da manutenção corretiva da preventiva é inútil, pois o sistema garante a lisura e o menor 
preço das manutenções, seja qual for, no estabelecimento que apresentar a melhor proposta. 
 
Deve-se considerar ainda, que as empresas de gerenciamento de manutenção de frotas não 
consideram valores de manutenção ou descontos em peças e mãos de obra, diferidos, motivo pelo 
qual as oficinas também não distinguem esses serviços, considerando tudo como manutenção de 
veículos, cabe, que a definição de manutenção preventiva e corretiva, como explicado, é apenas por 
aspectos doutrinário técnicos, separando por “tipos”, todos os serviços de mesma natureza, visto que 
são sempre os mesmo serviços, o que o torna corretivo ou preventivo, são suas condições de 
periodicidade e garantia. Ora, uma manutenção preventiva realizada em determinado 
estabelecimento, pode se tornar corretiva, considerando os critérios de validade e garantia. Assim 
sendo não há motivos para se desassociar os serviços, vide diversos processos licitatórios de mesmo 
objeto, nunca houve seu desmembramento em 2 (dois) contratos, ainda mais, se tratando de sistema 
de gerenciamento de manutenção de frotas. 
 
Ressalto ainda, que a Ata de Registro de Preços/Contrato de guinchamento e socorro 24 horas com 
uma única empresa, poderia onerar em demasia a manutenção a exemplo: A empresa vencedora 
situa-se na cidade de Belo Horizonte -MG e o veículo necessita de socorro em Rio Espera - MG, 
deveremos pagar o deslocamento do guincho até Belo Horizonte/MG e o guinchamento até Rio 
Espera/MG. Com o sistema de gerenciamento de manutenção de frotas, os serviços de guinchamento 
e socorro 24 horas serão prestados na região da necessidade do serviço, diminuindo assim o custo. 
 
Temos como resultados já conhecidos e esperados por utilização de tal sistema de gerenciamento de 
manutenção de frotas: 
 
Redução de despesas com a frota, através de controles dinâmicos, modernos e eficazes; 
 
Redução de despesas administrativas relativas à frota (coleta de dados, digitação, emissão de faturas, 
controles e pessoal); 
 
Manter uma rede especializada em diversos veículos, considerando a diversidade da frota de 
veículos, sendo evidente a flexibilidade do sistema de manutenção por acesso facilitado a uma ampla 
rede de serviços com qualidade e preços adequados; 
 
Em razão do fluxo contínuo dos veículos nos trajetos, prédios/locais de trabalho, e vice-versa, uma 
rede credenciada de oficinas irá garantir maior eficiência e eficácia na conservação e longevidade 
dos veículos, a fim de que se mantenham os padrões adequados de desenvolvimento das atividades 
do Município de Rio Espera/MG. 
 
A contratação de sistema de gestão de frotas, possibilita à Administração Pública efetuar os serviços 
de manutenção automotiva com maior qualidade e economicidade, visto que, pelo sistema 
informatizado, as oficinas serão obrigadas a apresentarem cotações e orçamentos sobre um mesmo 
serviço à ser realizado, instigando à concorrência e privilegiando o menor preço a cada realização de 
serviços; 
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A contratação em tela, não se restringe ainda unicamente à prestação de serviços de manutenção 
automotiva em geral. Trata-se da contratação de um serviço visando ao aumento da eficiência no 
tocante à manutenção dos veículos utilizados no cumprimento das atribuições do Município de Rio 
Espera/MG de maneira a obter um controle padronizado sobre os serviços contratados/prestados. 
 
Em consonância com a visão de futuro desta Administração, que almeja modernidade, eficiência, 
proteção à informação e controle dos serviços prestados, para atender suas atribuições 
constitucionais, através desse formato de contratação os órgãos/entidades terão importante 
instrumento gerencial e principalmente operacional. 
 
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 a manutenção de veículos, bem como o maior controle da frota por meio de relatórios 
gerenciais, aliado a possibilidade de definir parâmetros de utilização e restrições diferenciadas 
relacionadas aos veículos e usuários. Além disso, a facilidade no acesso às informações gerenciais 
disponibilizadas por meio da internet, bem como a possibilidade de acompanhamento on-line das 
transações, autorizações, relatórios, extratos e alterações de parâmetro. 
 
A Administração conta também com equipe especializada em manutenção veicular, disponibilizada 
pela gestora, usualmente denominada de “Equipe Especializada/Plataforma”, para efetuar planos de 
manutenção dos veículos, indicar a oficina onde cada veículo deve ser levado, analisar os orçamentos 
recebidos, efetuar cotações e negociações com a rede credenciada e apresentar, em sistema, o melhor 
orçamento para aprovação do órgão/entidade contratante. 
 
Em resumo, a quarteirização do serviço de manutenção se apresenta como inovação passível de 
conferir diversos benefícios ao contratante quando comparada com a terceirização. Com a 
quarteirização, a Administração passa a contar com sistema de gestão com todo o histórico das 
manutenções realizadas, acesso a relatórios contendo informações consolidadas ou detalhadas sobre 
cada manutenção realizada por veículo, consultoria e análise de cada manutenção por equipe 
especializada, padronização de serviços, aumento substancial da rede apta a prestar os serviços de 
manutenção, atendimento tempestivo as necessidade de manutenção (independentemente de onde o 
veículo estiver), aumento da disponibilidade de veículos em condições de uso, entre outros. 
 
A frota de veículos do Município de Rio Espera/MG conta com uma gama muito diversificada de 
veículos, seja pelo fabricante, marca/modelo ou ano de fabricação. A frota sofre ainda, constantes 
alterações, em virtude de acréscimos por eventual aquisição e decréscimos por alienação (veículos 
com extensa vida útil), ocasionando uma demanda de peças e serviços necessários à manutenção 
muito dinâmica. Considera-se também a frequência de utilização, dependendo, portanto, de uma rede 
credenciada diversificada em diversas especialidades, assim, a contratação de uma única oficina não 
supriria as atuais necessidades. 
 
Assim como na gestão da manutenção dos veículos e equipamentos motorizados, a Administração 
Pública necessita de uma pluralidade de bens e serviços para consecução dos serviços públicos do 
abastecimento de combustíveis, cuja aquisição faz parte do quotidiano do Poder Público.  
Tradicionalmente, a aquisição de combustíveis se dá por meio de posto de combustíveis varejista ou 
distribuidora, contudo, as duas opções se mostram ineficientes, pois, trazem grandes inconvenientes, 
especialmente em relação à capilaridade de locais para abastecimento da frota. A necessidade de 
abastecimento em viagens é comezinha, sendo gastos valores consideráveis para esse fim, está aí o 
primeiro entrave. 
Tanto no caso de contratação de posto varejista, como de distribuidora, a frota pertencente à 
Administração Pública abastece apenas numa localidade isolada. Evidentemente, se o posto estiver 
localizado muito distante da contratante, a vantagem do menor preço ofertado poderá sucumbir em 
face do custo referente ao deslocamento para o abastecimento.  
Ademais, normalmente um órgão público é composto por diversas subunidades descentralizadas, o 
que, em suma, torna inviável a contratação de um único fornecedor, em especial nos grandes centros, 
onde não só a distância, mas também o tempo necessário ao tráfego dos veículos, precisa ser 
considerado. 
Na opção pelo fornecimento de combustíveis por intermédio de distribuidora de combustíveis, a 
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contratante deve possuir local adequado para recepcionar os tanques de armazenamento de 
combustíveis, ao menos um servidor alocado para esta função, e obter uma série de licenças dos 
órgãos competentes, especialmente de caráter ambiental. 
Por se tratar o abastecimento de combustível de atividade potencialmente poluidora, a instalação de 
tanques de armazenamento de combustíveis deve ser levada em consideração para fins de passivo 
ambiental decorrente de anos de atividade, restando esse pesado e indesejado ônus à Administração 
Pública detentora da área. 
Com isso, nos últimos anos, uma nova forma de abastecimento de combustíveis vem sendo 
incorporador à atividade governamental, trata-se da prestação de serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis em veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por 
meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de 
dispositivo pagamento e disponibilização de rede credenciada de fornecedores de combustível. 
O gerenciamento do abastecimento de combustíveis é uma realidade no âmbito da Administração 
Pública em geral, sendo, nada obstante as discussões iniciais inerentes a qualquer inovação trazida 
da iniciativa privada, amplamente aceito pelos Tribunais de Contas de todo país. 
Os serviços se amoldam à chamada quarteirização da atividade de abastecimento de veículos, a qual 
se apresenta na evolução da já conhecida terceirização, possibilitando que a Administração Pública, 
ao invés de licitar o combustível diretamente dos fornecedores (postos, rede de postos de 
combustíveis ou distribuidora), contrate por meio de licitação, uma empresa especializada no 
gerenciamento de rede credenciada para o abastecimento da frota de veículos. 
Abaixo o esquema da quarteirização em comparação com a terceirização: 
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O espectro de participação é potencialmente amplo, pois o mercado de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis é pulverizado entre várias empresas, conhecidas como operadoras de 
meios de pagamento e/ou gerenciadoras de frota. 
A decisão na escolha por este modelo de contratação leva em consideração as vantagens decorrentes 
da melhoria da gestão das despesas com a frota de veículos, gerando expectativas de redução de 
custos que envolvam abastecimento de veículos e controle da frota por meio de relatórios gerenciais 
e da possibilidade de definir parâmetros de utilização e restrições diferenciadas relacionadas aos 
veículos e aos usuários. 
O gerenciamento do abastecimento de combustíveis tem se consolidado ao longo dos anos como uma 
alternativa inovadora para a aquisição direta de combustível, óleos e lubrificantes, serviços de 
lavagem e outros afins prestados por postos autorizados de venda de combustível e derivados. É 
possível, ainda, ser adaptada para a utilização na gestão de combustível por Órgãos e Entidades 
Públicas que decidam pela manutenção de abastecimento com a utilização de tanques e bombas 
instaladas em suas próprias dependências.  
Além das vantagens decorrentes da melhoria de gestão com a aplicação dos dados obtidos nas 
transações, o modelo propicia, como grande diferencial, ampla capilaridade de postos de 
combustíveis credenciados sob várias bandeiras, cabendo ao usuário e ao gestor da frota a opção por 
aquele que possua o menor preço unitário praticado na venda de combustível, em adequada 
localização, na utilização dos serviços em conformidade com o contrato.  
O mercado de meios de pagamento tem migrado para diferentes formas de captura de transações das 
transações de abastecimento, inicialmente era utilizados vouchers em papel, depois foram adotados 
os cartões magnéticos, depois cartões com chip eletrônico e, a nova tecnologia que passou a ser 
adotada foi a das etiquetas ou tag’s com tecnologia RFID instalada diretamente no veículo, inibindo 
qualquer tipo de fraude. Os modelos sem contato, do tipo RFID e NFC, que não precisa ser inserido 
em terminal, trocando informações com máquinas de acesso remoto a alguns centímetros de distância 
é a tecnologia atual, que substitui os hoje já tecnologicamente superados cartões com chips (fonte –
www.tecmundo.com.br).     
A instalação de etiqueta ou tag se mostra mais segura e eficiente ao Setor Público, pois garante que 
somente aquele veículo que se deslocou até o posto de combustível será abastecido, circunstância 
não recepcionada pelos cartões de abastecimento. A etiqueta ou tag com tecnologia de RFID ou 
similar, é instalada diretamente no veículo, sendo autodestrutiva quando retirada. 
Aliada a utilização do dispositivo como forma de pagamento dos abastecimentos, a prestação de 
serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis compreende à disposição de relatórios 
gerenciais e dados da frota, propiciando à Administração as informações necessárias para a tomada 
de decisão no âmbito da gestão da frota, especialmente no que tange ao desempenho e à frequência 
de manutenção preventiva e corretiva dos veículos. O sistema deverá permitir, ainda, identificar as 
tentativas de eventuais desvios de combustível e a utilização inadequada dos recursos destinados a 
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este objeto.  
O sistema de gestão de frota tecnológico fornecido pela empresa Contratada deverá permitir a 
extração de informações convenientes ao Contratante, por meio da emissão de relatórios gerenciais, 
conforme decisão do Gestor do Contrato, propiciando o aperfeiçoamento da gestão operacional e 
financeira, gerando expectativa de economias direta e indireta, por meio da otimização dos processos. 
A adoção de parâmetro restritivo para comercialização dos combustíveis acaba por tolher uma das 
grandes discussões acerca da opção por este modelo de contratação, que é cobrança de ágio. Os 
combustíveis serão parametrizados pela Contratante e terão como valor máximo sempre o valor 
médio divulgado pelo órgão oficial, podendo ser comercializado a valor inferior, prevalecendo a livre 
concorrência entre os postos credenciados de acordo com os mecanismos contratuais. 
As considerações acima estão alicerçadas nas necessidades e experiências de contratações no âmbito 
da Administração Pública e a análise das disponibilidades do mercado de abastecimento de 
combustíveis para este segmento. 
 
 

GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA/CORRETIVA) 

 
 
 
Trata-se do gerenciamento de transações comerciais com rede de estabelecimentos credenciados 
objetivando a prestação de serviços de abastecimento de combustíveis e demais serviços integrados 
a um sistema de pagamento por dispositivo com tecnologia de identificação por RFID ou similar, 
que emita relatórios gerenciais e permita a definição de parâmetros de controle do abastecimento e 
consumo de toda a frota, por veículo e perfil do usuário e a manutenção preventiva e corretiva, 
compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços especializados de manutenção 
veicular, para atendimento da frota de veículos e equipamentos operacionais através de equipe 
especializada. Todas as transações devem ser operacionalizadas por intermédio de implantação e 
operação de sistema informatizado via WEB. 
 
 
1. DA REDE CREDENCIADA 
 
1.1. A CONTRATADA deverá cadastrar e manter uma rede credenciada de no mínimo 1 (um) posto 
de combustível e 3 (três) estabelecimentos credenciados formada por oficinas multimarcas, 
autopeças, distribuidoras de peças e concessionárias autorizadas a prestarem o serviço de 
manutenção preventiva e corretiva em todo o estado de Minas Gerais, bem como serviços de 
assistência em situações de emergência, como serviço de guincho/reboque 24 horas por dia e 7 
dias por semana em todo território nacional, obrigatoriamente nas quantidades mínimas em cada 
uma das localidades abaixo que serão disponibilizadas no prazo especificado no Item 5, conforme à 
formalização contratual dos municípios participantes da Ata de Registro de Preços: 
 
I -   CIDADE Rio Espera/MG 
II -  CIDADE Conselheiro Lafaiete/MG 
III - CIDADE Belo horizonte/MG 
 
 
1.2. A CONTRATADA, por meio de sua rede de credenciada, garantirá a prestação dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva e reparação dos veículos e equipamentos da CONTRATANTE, 
observando as especificações que incluem:  
 
a) Manutenção Preventiva - compreende todos os serviços executáveis em oficinas mecânicas 
reparadoras ou concessionárias de automóveis, obedecendo-se às recomendações do fabricante do 
veículo e/ou as recomendações da equipe dos órgãos/entidades Contratante. 
 
São exemplos de manutenção preventiva: 
· Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas e cambagem; 
· Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento; 
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· Lubrificação e elementos filtrantes de veículos; 
· Reposição de palhetas de limpador, baterias, equipamentos de segurança (triangulo sinalizador, 
chave de roda, cinto de segurança) e combate à incêndios, correias de alternador/gerador, etc; 
· Substituição de itens do motor; 
· Limpeza de motor e bicos injetores; 
· Regulagens de bombas e bicos injetores; 
· Limpeza, higienização e lavagem de veículos; 
· Revisão de fábrica; 
· Outros serviços constantes no manual dos veículos e/ou equipamentos ou por orientação da equipe 
do 
Órgão Contratante. 
 
b) Manutenção Corretiva ou Pesada - compreende todos os serviços executáveis em oficinas 
mecânicas reparadoras ou concessionárias de automóveis, que venham a ocorrer fora dos períodos 
estabelecidos para execução das manutenções preventivas, para correções de defeitos aleatórios 
resultantes de desgaste e/ou deficiências de operação, manutenção e fabricação, garantindo a 
operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e materiais. 
 
São exemplos de manutenção corretiva: 
· Serviços de retífica de motor; 
· Montagem e desmontagem de jogo de embreagens; 
· Serviços de instalação elétrica; 
· Serviços no sistema de injeção eletrônica; 
· Capotaria; 
· Tapeçaria; 
· Borracharia; 
· Chaveiro; 
· Funilaria e pintura; 
· Serviços no sistema de arrefecimento; 
· Serviços no sistema de ar-condicionado; 
· Revisão geral e serviços integrantes para atendimento das normas obrigatórias de inspeção 
ambiental veicular; 
 
c) Reboque de Veículos (Assistência 24 horas) em caso de acidente ou pane, em território nacional.  
 
1.3 Os estabelecimentos da rede credenciada devem atender às necessidades de manutenção da frota 
dos veículos do Município de Rio Espera/MG em regime de: 
 
a) Assistência a uma ou a multimarcas de veículos; 
b) Assistência a uma ou mais categorias de veículo; 
c) Assistência a uma ou a várias especialidades, conforme necessidade do veículo. 
 
1.4 Para a execução dos serviços de manutenção da frota de veículos dos órgãos e entidades 
contratantes a rede credenciada deve: 
 
1.5 Registro de vistoria (check-list), para recebimento (check-in) e retirada (check-out) do veículo 
no estabelecimento credenciado, com o registro fotográfico na chegada do veículo à oficina, gerando 
registro das informações no software de gestão da manutenção, para consulta a qualquer tempo. A 
funcionalidade deve ser realizada por meio de login e senha do condutor do veículo previamente 
cadastrado no sistema de gestão da manutenção. 
 
1.6 Responder no sistema de gestão o orçamento da manutenção, bem como as reduções em seus 
valores, que será validado pela equipe especializada da Contratada e encaminhado ao gestor da frota 
para a aprovação; 
 
1.7 Executar nas suas instalações os serviços de manutenção preventiva e corretiva de acordo com 
sua especialidade, com fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais necessários à 
manutenção da frota de veículos dos órgãos/entidades contratantes; 
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1.8 Executar somente os serviços aprovados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de 
técnica, equipamentos e ferramentas adequados, em conformidade com as especificações de 
fábrica/montadora, devolvendo o veículo em perfeitas condições de funcionamento; 
 
1.9 Disponibilizar local adequado para inspeção prévia de todas as peças a serem substituídas nos 
veículos, fornecendo a relação de peças e seus respectivos códigos, que serão verificados pela equipe 
especializada e pelo gestor da frota e/ou comissão especialmente designada pelos órgãos/ entidades 
contratantes, se necessário ou solicitado. 
 
1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados a veículos, decorrentes de erros ou falhas nos serviços 
por ele prestados, que forem identificados em inspeção de vistoria e/ou laudo técnico nos respectivos 
veículos. 
 
1.11 Proceder à entrega ao usuário das peças substituídas nos veículos, bem como os certificados de 
garantia e relação de peças utilizadas com marca e modelo. 
 
2. DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO (SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO 
DENOMINADOS TAG’S COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR) 
 
2.1. A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, o cadastro completo e atualizado dos 
veículos, condutores e identificação das respectivas áreas que os mesmos estão alocados contendo 
os seguintes dados:  
 
a) Tipo da frota (própria, locada ou convênio);  
b) Prefixo;  
c) Placa;  
d) Marca;  
e) Modelo;  
f) Chassi;  
g) Tipo de Combustível;  
h) Ano de fabricação do veiculo;  
i) Lotação (Unidade e Código do Centro de Custo se houver);  
j) Capacidade do tanque;  
k) Hodômetro;  
l) Nome, registro funcional e Unidade dos condutores, e;  
m) Base operacional da frota.  
 
2.2. O “sistema tecnológico integrado” viabilizará o pagamento do abastecimento de combustíveis, 
bem como dos demais serviços utilizados;  
 
2.3. Cada veículo terá uma etiqueta, Tag RFID (Identificador por Rádio Frequência) ou equipamento 
similar, devendo a CONTRATADA garantir que os dados dos veículos serão inseridos sem 
intervenção humana;  
 
2.4. Cada condutor deverá ter sua identificação própria, validada por meio de senha pessoal durante 
a execução de qualquer operação realizada na rede de postos credenciados pela CONTRATADA, 
sendo de responsabilidade da mesma a solução que iniba ou identifique com agilidade e segurança 
as eventuais utilizações não autorizadas, bem como identifique as transações realizadas em desacordo 
com os parâmetros estabelecidos.  
 
2.5. O sistema contratado deverá permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha de forma on-line e 
instantânea;  
 
2.6. O sistema deverá permitir para cada veículo um limite de crédito, determinado pela Contratante 
o qual não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do mesmo. Os abastecimentos e uso de 
serviços realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito será de total 
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responsabilidade da CONTRATADA.  
 
2.7. O sistema deverá permitir, ainda, para cada veículo um limite de preço unitário máximo por 
combustível, determinado pela CONTRATANTE, o qual não poderá ser ultrapassado sem expressa 
autorização do Gestor do Contrato;  
 
2.8. A rede de postos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações com equipamento 
coletor de dados RFID ou na sua impossibilidade a CONTRATADA deverá justificar expressamente 
a impossibilidade, garantindo tecnologia que viabilize o lançamento das informações no sistema, da 
maneira que não descontinuidade do controle;  
 
2.9. O sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a seguir, 
independentemente da solicitação do condutor:  
 
• Identificação do posto (nome e endereço);  
• Identificação do veículo (placa);  
• Hodômetro do veículo no momento do abastecimento;  
• Tipo de combustível e/ou serviço utilizado;  
• A data e hora da transação;  
• Quantidade de litros;  
• Valor da operação; e  
• Identificação do Condutor (nome e registro).  
 
2.10. O software de Gestão de Abastecimento, os Equipamentos Periféricos, Etiqueta Transponder 
ou Tecnologia Semelhante, da CONTRATADA, compreendem, no mínimo:  
 
a) Registro informatizado dos dados de abastecimento e disponíveis para consulta via WEB, no 
momento que efetuar a operação;  
 
b) Emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle das despesas, 
condutores, consumo e quilometragem específicos por veículo, além dos possíveis desvios em 
relação aos parâmetros adotados;  
 
c) Parametrização das etiquetas com os dados necessários para identificação das características dos 
veículos e equipamentos automotivos, contendo no mínimo as seguintes restrições:  
 
. Para a frota: preço unitário limite por litro, quantidade mensal de litros;  
. Por veículo: tipo de combustível, limite de crédito em R$ por transação e em R$/mês;  
. Para o condutor: impedir transações sem senha e possibilitar a identificação de ocorrências por 
tentativas frustradas.  
d) O cancelamento imediato para os casos de perda ou extravio da etiqueta ou equipamento 
semelhante; 
 
d.1..1. A etiqueta ou Tag RFID (Identificador por Rádio Frequência) deverá ser autodestrutiva 
quando retirada de seu local de instalação.  
 
e) Identificação do usuário no momento do abastecimento através de senha pessoal;  
 
f) Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a solução tecnológica 
utilizada pela CONTRATADA, os quais deverão ser disponibilizados se necessário, para cada base 
operacional sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;  
 
g) A exportação de dados, para o Software de Gestão de Frota da CONTRATANTE, permitindo a 
leitura de arquivos TXT ou XML e ainda a possibilidade de layout e formatação de campos, conforme 
necessidade da Contratante, contendo as seguintes informações:  
 
· Nome, endereço e CNPJ completo do posto credenciado;  



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA-MG 
CNPJ: 24.179.665/0001-72  

PRAÇA DA PIEDADE, 36, CENTRO, RIO ESPERA/MG  
CEP: 36.460-000 - TELEFONE: (31) 3753.1115 

 
· Data do abastecimento;  
· Quilometragem no momento do abastecimento;  
· Tipo de combustível;  
· Valor total do abastecimento;  
· Valor unitário do abastecimento por litro;  
· Quantidade de litros;  
· Identificação do veiculo;  
· Natureza de outros serviços utilizados;  
· Valor unitário do serviço utilizado, e;  
· Valor total do serviço utilizado.  
 
h) O fornecimento para a CONTRATADA do cadastro dos postos credenciados para a migração dos 
dados ao sistema da CONTRATANTE, com as seguintes informações:  
 
- Nome Fantasia;  
- Razão Social;  
- CNPJ;  
- Inscr. Estadual;  
- Endereço;  
- Bairro;  
- Cidade;  
- Telefone;  
- Fax;  
- Contato, e;  
- CEP.  
 
i) Garantia da segurança e integridade de todas as informações obtidas por ocasião dos 
abastecimentos realizados na rede credenciada.  
 
j) O registro das informações referentes aos abastecimentos será realizado por meio de 
equipamentos periféricos específicos para leitura e gravação de dados, instalados e mantidos pela 
CONTRATADA, sem qualquer custo para o Município de Rio Espera/MG tanto no posto interno 
da Administração, quanto nos postos da rede credenciada. 
 
l) Aplicativo (IOS/Android) com conexão direta à outros Apps para opção de traçado de rotas. 
 
m) A rede credenciada deverá dispor de equipamento eletrônico de meio de captura (POS) e este 
deve servir de contato do motorista com o gestor para as situações em que ocorrer impossibilidade 
de efetuar a transações de abastecimento por ausência de saldos ou qualquer evento análogo, sendo 
que a mensagem enviada deve ser disponibilizada por pop-up ao entrar no sistema e e-mail. 
 
n) A contrata também deverá disponibilizar software para o controle das manutenções integrado com 
o software de gerenciamento de abastecimento. 
 
2.11. Esta seção apresenta os requisitos de sistema que, em conjunto, configuram no entendimento 
desta Administração Pública quanto à solução de software para o controle das manutenções no 
âmbito do Poder Executivo:  
 
a) Ser acessível, via Web, 24 (vinte e quatro) horas por dia em navegadores padrão de mercado como 
Internet Explorer, Mozila FireFox, Google Chrome ou outro mais modernos que venha a surgir. 
Interligar a rede credenciada, equipe e Órgãos. Ter funcionamento online para registro de orçamento, 
cotação, aprovação e demais dados da manutenção, bem como para consultas, relatórios e gráficos. 
 
b) O sistema deverá permitir o cadastramento de Órgãos e usuário no mínimo em 3 níveis 
hierárquicos. Por exemplo:  
 
b.1)  Gestor de Frota Consulta do Órgão: deverá ter acesso às informações das manutenções 
aprovadas e reprovadas dos veículos de todos os órgãos e entidades contratantes, porém não poderá 
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incluir ou alterar parâmetros para nenhum órgão/entidade, como cotas financeiras ou limite de alçada. 
 
b.2) Gestor de Frota do Órgão: deverá aprovar e ter acesso às informações das manutenções 
somente dos veículos de seu órgão, poderá estabelecer limites de alçada aos gestores de unidades, 
bem como cotas financeiras para unidades ou veículos; 
 
b.3) Gestor de Frota de Unidade/Base Operacional: A unidade é uma subdivisão ou base operacional 
do 
Órgão. Poderá ter um ou mais gestores que poderão somente consultar ou consultar e aprovar 
manutenções e ainda estabelecer cotas para veículos (se lhes forem atribuídas tais competências via 
sistema). Terão acesso somente aos veículos de sua unidade. Um mesmo usuário poderá ser gestor 
de frota de uma ou de grupo de unidades. 
 
Obs: O acesso dos gestores ao sistema deverá ser feito por meio de login e senha individuais. 
 
c) Permitir níveis de alçada para aprovação das ordens de serviços de acordo com as parametrizações 
de valores realizadas conforme os níveis hierárquicos. 
 
d) Organizar cada Secretaria por centros de custos, geridos por seus respectivos fiscais do contrato 
com a finalidade de:  
 
I) Distribuição da frota por Secretaria;  
II) Gerenciamento da manutenção da respectiva frota;  
III) Controle financeiro do valor empenhado por cada Secretaria;  
IV) Controle de aprovação de Ordem de Serviço; 
 
f) Manter o registro dos acessos (data e hora) e as operações realizadas pelos usuários (logs);  
 
g) Demonstrar e comprovar a operação de acesso ao histórico de alteração/inclusão/exclusão de 
registro no sistema.  
 
h) Permitir a transferência de veículos entre frota das Secretarias, em tempo real.  
 
i) Permitir a atualização em lote de veículos para a transferência de veículos entre Secretárias/Bases, 
Controle de KM e Bloqueio de KM. 
 
j) Permitir o bloqueio de determinado estabelecimento credenciado sem a intervenção da Contratada 
para a realização dos serviços/aquisição das peças para a Contratante através de parametrização 
prévia no sistema tecnológico (real time). 
 
k) Bloquear serviços que ultrapassem o saldo de empenho.  
 
l) Conter o registro no banco de dados de todos os veículos com campos para marca, modelo, ano de 
fabricação, placas, chassis, Secretaria a que pertence, e outros indispensáveis para a transparência e 
identificação dos referidos veículos, sendo esses dados de preenchimento de caráter obrigatório;  
 
m) O sistema deverá possuir funcionalidade que permita a configuração para que os pré-orçamentos 
sejam iniciados através do POS (Point of Sale) através da etiqueta denominada TAG com tecnologia 
de aproximação (RFID ou NFC) para inicialização da operação de orçamentos, assim a Contratante 
possuirá a garantia que o veículo irá se encontrar no estabelecimento credenciado. 
 
n) Com o orçamento inicial aberto, após isso será realizado o preenchimento da Ordem de Serviço 
(OS) pelo Gestor com as devidas observações e este direcionado para as empresas credenciadas 
elaborarem com os devidos custos de peças, serviços, tempo para realização dos serviços e garantia 
à ser fornecida em relação ao serviço prestado/peça disponibilizada. O Orçamento inicial deverá ser 
aberto pelo gestor da frota da Contratante e este direcionado para as empresas credenciadas com os 
itens e serviços já preenchidos; 
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o) Para efeito de efetivação das despesas, bem como de sua aceitação, as empresas credenciadas, 
onde forem feitas as manutenções deverão elaborar previamente, para análise da CONTRATANTE, 
orçamento relativo a cada um dos serviços a serem prestados, denominado Ordem de Serviço (OS).  
 
p) A Ordem de Serviço deverá conter no mínimo campos como fabricante, modelo, placa, Órgão, 
data, código de peças/serviços, marca das peças, tempo de garantia de peças/serviços, valores das 
peças/serviços, descontos, nome com número funcional do servidor responsável pela entrega do 
veículo, nome com número funcional do servidor responsável pela retirada do veículo, data de 
previsão de conclusão, data da conclusão, data da retirada, nome do aprovador, nº nota fiscal 
correspondente ao serviço, etc. 
 
q) O sistema deverá possuir integração com as tabelas referências (Tabelas do Fabricante de 
Tempo Padrão de Reparos e Tabela Oficial de Preços de Peças e Acessórios Novos e Genuínos), 
visando maior transparência, economicidade e celeridade nas operações. 
 
r) Conter, nas ordens de serviços, códigos de peças e códigos de serviços;  
 
s) Nas ordens de serviços que não possuem códigos de serviço ou peças, deixar em branco os campos, 
que serão preenchidos pelas credenciadas;  
 
t) Procedimento de vistoria por imagem, quando necessário, por meio de upload de fotografias do 
veículo, a fim de subsidiar a avaliação e recomendação da manutenção apropriada pela equipe 
especializada, bem como conferência/autorização do gestor da frota do órgão/entidade contratante 
 
u)  Mecanismo de bloqueio para inserção de fotografias IGUAIS nas ordens de serviços; 
 
v) Garantir que o gestor parametrizado com seu nível de alçada especifico visualize todas imagens 
da Ordem de Serviço antes de aprová-la no seu respectivo nível 
 
w) Permitir a classificação na ordem de serviço, onde as peças devem ser classificadas 
independentemente como mecânica, elétrica, funilaria, motor, transmissão e demais itens pertinentes 
à manutenção veicular. A classificação deverá ser automatizada, sem a intervenção da oficina e ou 
do gestor; 
 
x) Permitir a consulta ao histórico de emprenhado realizados pela Contratante. 
 
y) Permitir acionamento de Reboque de Veículos (Assistência 24 horas) usando o próprio sistema 
web; 
 
z) Permitir a criação de parâmetros como:  
 
1) Quilometragem mínima para troca de correia de comando de válvulas;  
2) Quilometragem mínima para troca de pneus;  
3) Outros a critério do gestor ou fiscais das Secretarias.  
4) Alertar na Ordem de Serviço sobre troca prematura de peças em garantia e peças parametrizadas;  
 
aa) Alertar com informação online na tela de orçamentos, inconsistências frente aos parâmetros 
estabelecidos, como, tempo de troca de baterias, pneus, correia de comando de válvulas, garantia, 
etc.;  
 
bb) Alertar sobre a necessidade de executar serviços parametrizados, como, troca de correia dentada, 
de pastilha de freio, de disco de freio, alinhamento e balanceamento, e outros definidos pelo gestor 
ou fiscal das Secretarias;  
 
cc) Os alertas de manutenções preventivas deverão ser sinalizadas por meio de aviso no sistema 
tecnológico, por e-mail e por SMS. 
 
dd) Conter possibilidade de avaliar os serviços executados/peças disponibilizadas pelo 
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estabelecimento na finalização do orçamento; 
 
ee) Conter opção para informar inconsistência referente a Nota Fiscal inserida pelo estabelecimento 
credenciado via sistema pelos serviços prestados e/ou peças fornecidas; 
 
ff) Conter alerta no sistema em relação aos orçamentos que necessitam de finalização dos serviços 
prestados e/ou peças fornecidas; 
 
gg) Conter relação de estabelecimentos de manutenção credenciados, contendo no mínimo os 
seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail;  
 
hh) Além da Ordem de Serviço, o software deverá conter a opção de solicitação de no mínimo, mais 
02 (dois) orçamentos para comparação do valor da Ordem de Serviço. Esses orçamentos devem ser 
realizados por oficinas selecionadas de forma aleatória, de acordo com a natureza do serviço  
 
ii) O sistema contratado deverá estar preparado para integração com o Sistema Integrado do 
Município de Rio Espera/MG conforme layout à ser disponibilizado à Contratada pela Contratante. 
 
jj) O sistema deverá permitir o cadastro do valor venal do veículo. 
 
kk) O sistema deverá permitir que quando o valor do orçamento somado ao valor total das 
manutenções efetuadas no veículo nos últimos 12 meses for superior a 40% do valor venal do veículo, 
deverá haver ainda uma autorização em sistema, efetuada exclusivamente pelo Ordenador de 
despesas do órgão ou outro por ele formalmente designado. 
 
ll) Disponibilizar manual do usuário redigido em língua portuguesa, em meio eletrônico no formato 
.PDF ou .DOC, contendo a descrição de funcionalidades e da forma de operação dos vários módulos 
componentes da solução, visando possibilitar referência rápida e suficiente para a boa operação por 
parte dos usuários do sistema;  
 
mm) O sistema deve possuir função de ajuda (Help) acessível ao usuário, possibilitando-o obter 
informações e orientações sobre as funcionalidades do sistema. 
 
nn) O aplicativo (IOS/Android) também deverá possuir a função de acompanhar os seus devidos 
status por meio do aplicativo; 
 
 
6. RELATÓRIOS E GRÁFICOS DO SOFTWARE (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA) 
 
6.1. Deverá ser possível aos usuários emitirem relatórios gerenciais, operacionais e financeiros para 
controle e gestão das informações sobre os veículos e suas respectivas despesas com manutenção 
durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato. Estes relatórios poderão 
ser detalhados ou consolidados por: 
 
a) Período (dia, semana, mês, etc.); 
b) Veículo, unidade e/ou subunidade (formado pelo conjunto de veículos alocados numa unidade 
e/ou subunidade), órgão ou entidade (formado pelo conjunto de veículos de todas suas unidades); 
c) Local da manutenção (estabelecimento e município), a fim de acompanhar o histórico de 
manutenções realizadas em cada um deles; 
d) Peças, componentes, acessórios, materiais e serviços, a fim de acompanhar a evolução histórica 
de suas trocas e preços por veículo, gerar estatísticas de vida útil por modelo de veículo, bem como 
volume de gastos com cada item, por órgão, unidade, estabelecimento e município em determinado 
período; 
 
6.2. Os relatórios da CONTRATADA, disponibilizados por meio do programa via WEB, deverão 
conter, no mínimo, as seguintes informações acumuladas a partir da contratação dos serviços: 
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6.2.1. Relatório das ordens de serviços de veículos, mediante fornecimento da placa;  

 
6.2.2. Relatório de gastos com peças e serviços para cada veículo por quilômetro rodado;  
  
6.2.3. Relatório de gastos com peças e serviços para grupos de veículos por quilômetro rodado;  

 
6.2.4. Relatório de gastos com manutenção por centro de custo;  

 
6.2.5. Relatório de comparação de orçamentos para análise de histórico;  

 
6.2.6. Relatório contendo as peças, mão de obra/hora por grupo;  

 
6.2.7. Média de horas executadas;  

 
6.2.8. Custo médio por peça;  

 
6.2.9. Relatório de composição da frota e idade média por grupo de veículos;  
 
6.2.10. Relatório mensal do total de ordens de serviços realizadas em credenciadas, contendo total 
de peças e de serviços.  
 
6.2.11. Relatório do tempo de imobilização por veículo, contado a partir da data da aprovação do 
orçamento até a disponibilização do veículo;  

 
6.2.12. Relatórios com informação de inconsistências;  

 
6.2.13. Relatório de estabelecimentos credenciados;  
 
6.2.14. Relatório com os planos de manutenções preventivas; 
 
6.2.15. Relatório com os preços médios de peças e serviços da rede credenciada de uma determinada 
localidade; 
 
6.2.16. Relatório com demonstrativo das reduções de gastos; 
 
6.2.17. Histórico das operações de abastecimentos realizados pela frota contendo:  
 
a) Data 
b) Hora 
c) Identificação do estabelecimento 
d) Identificação do condutor 
e) Identificação do veículo (placa) 
f) Hodômetro do veículo no momento do abastecimento 
g) Tipo de Combustível 
h) Quantidade em litros 
i) Valor unitário por tipo de combustível 
j) Valor total da operação em R$ (reais) 
k) Tipo e valor do serviço utilizado.  
 
6.2.18. Quilometragem entre os abastecimentos, intervalo de tempo e média de consumo por litro;  
 
6.2.19. Histórico das operações realizadas por usuário previamente autorizado pela 
CONTRATANTE;  
 
6.2.20. Histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado;  
 
6.2.21. Quinzenalmente informar os preços históricos unitários em R$/L contratados na última 
quinzena por tipo de combustível ordenados do menor valor para o maior (ordem decrescente de 
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valor) com respectivo nome do posto e por região;  
 
6.2.22. Volume de litros, de gastos realizados por tipo de combustível e preço médio unitário por 
tipo de combustível consumido pela frota;  
 
6.2.23. Indicação dos desvios de média de consumo do veículo, tipo de combustível, entre outros;  
 
6.2.24. Despesas realizadas por base operacional e Unidade, quando for o caso; e,  
 
6.2.25. Demonstrativo de desempenho do controle de emissão de CO2. 
 
6.2.26. Relatório personalizado (real time) com opções de personalização pelo próprio gestor da 
CONTRATANTE contendo no mínimo as seguintes opções de personalização: Período (dia, semana, 
mês, etc.), veículo (placa, combustível, KM, prefixo, cartão, renavam), unidade e/ou subunidade 
(formado pelo conjunto de veículos alocados numa unidade e/ou subunidade), órgão ou entidade 
(formado pelo conjunto de veículos de todas suas unidades), local da manutenção (estabelecimento 
e município), a fim de acompanhar o histórico de manutenções realizadas em cada um deles, 
condutor/motorista (especificação do condutor/motorista que levou o veículo até o estabelecimento 
credenciado e  condutor/motorista que retirou o veículo na finalização de entrega pelo 
estabelecimento credenciado), valor dos itens (peças e mão de obra). O relatório também deverá 
permitir a nomeação de um nome à ser escolhido pela Prefeitura e também deverá conter a opção 
para salva-lo, em tempo real. 
 
6.2.27. O sistema deve emitir informação financeira referente ao histórico de empenhos cadastrados 
no sistema, gasto por empenho e respectivas transações vinculadas (Ordem de Serviço e Nota Fiscal) 
e saldo de empenho disponível. 
 
6.2.28. Relatório que demonstre os estabelecimentos credenciados mais utilizados, totalizando por 
quantidade de ordens de serviços executadas e valor acumulado por período. 
 
6.2.29. Gráfico de consumo por secretária/base referente ao mês anterior;    
 
6.2.30. Todos os relatórios devem ser gerados a partir de um período pré-estabelecido pela                         
CONTRATANTE, permitindo comparativos de desempenho e outras análises de gestão. 
 
7. IMPLANTAÇÃO 
 
7.1. A CONTRATADA deverá implantar o sistema no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados 
a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato do município participante, 
respeitada as seguintes atividades: 
 
- Designação da Equipe Especializada: No momento da assinatura da Ata de Registro de 
Preços/Contrato; 
- Designação do Preposto: No momento da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato; 
- Cadastramento dos Condutores: 05 (cinco) dias contados do envio dos dados; 
- Cadastramento dos Gestores: 05 (cinco) dias contados do envio dos dados 
- Cadastramento dos Veículos e Equipamentos no Sistema: 05 (cinco) dias contados do envio dos 
dados; 
- Disponibilização da Tabela do Fabricante de Tempo Padrão de Reparos e Tabela Oficial de 
Preços de Peças e Acessórios Novos e Genuínos: 15 (quinze) dias contados da assinatura da Ata 
de Registro de Preços/Contrato; 
- Treinamento dos Condutores e Gestores: 15 (quinze) dias contados da assinatura da Ata de 
Registro de Preços/Contrato; 
- Apresentação da rede credenciada: 15 (quinze) dias contados da assinatura da Ata de Registro 
de Preços/Contrato; 
 
 
7. SEGURANÇA NO FORNECIMENTO  
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7.1. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos equipamentos com 
tecnologia RFID e/ou da ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a 
CONTRATADA deverá disponibilizar procedimento contingencial, através de serviço de 
atendimento ao cliente, visando garantir a manutenção das informações necessárias ao controle e 
gestão dos abastecimentos e não comprometer a continuidade das atividades operacionais da 
CONTRATANTE.  
 
7.2. A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento ao Cliente, 
por telefone ou Internet, devendo ter uma central de atendimento que permita à CONTRATANTE o 
acesso, com atendimento 24 horas todos os dias do ano.  
 
7.1. Os dispositivos deverão ser fornecidos e instalados diretamente nos veículos de modo a coibir 
qualquer fraude; 
  
7.2. A validade do dispositivo deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses;  
 
7.3. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE as etiquetas ou Tag´s, sem custo, nos casos 
de roubo ou furto e incorporação de novos veículos à frota do CONTRATANTE; 
 
7.4. A CONTRATADA deverá fornecer novas etiquetas ou tag´s, quando solicitado pelo Município 
de Rio Espera/MG, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da solicitação por escrito ou e-mail, 
devendo-se justificar a razão da solicitação (roubo, perda etc.);  
 
7.5. As etiquetas, Tag´s ou dispositivo similar deverão possuir tecnologia de identificação sem a 
intervenção humana dos dados dos veículos, dispositivo de segurança atrelado a adesivo de tal forma 
que se tornem fisicamente inoperantes quando removidos da sua localização original, permitindo a 
identificação do veículo na rede credenciada; 
 
7.6. Nos locais onde não haja a possibilidade de utilização da etiqueta RFID, a Contratada deverá 
garantir que a operação ocorra mediante outra tecnologia que inviabilize a ocorrência de fraudes.  
 
8. DOS PREÇOS PRATICADOS PELA REDE CREDENCIADA  
 
8.1. A CONTRATADA disponibilizará, via internet ou outro meio eletrônico, informações 
quinzenais dos preços históricos dos consumos praticados nos postos que abasteceram a subfrota, em 
R$/litros, por tipo de combustível, ordenados por municípios, por valor em ordem crescente, 
identificando o posto de abastecimento com o respectivo endereço. 
 
8.2. O Contratante estabelecerá como parâmetro restritivo para utilização da Tag RFID (Identificador 
por Rádio Frequência) o limite estabelecido do preço unitário máximo do mês vigente ao da 
efetivação do abastecimento, por município onde está instalada a base operacional da subfrota, 
disponibilizado no endereço eletrônico: www.anp.gov.br da ANP – Agência Nacional de Petróleo 
para os diversos tipos de combustíveis. 
 
8.3. O sistema deverá permitir o registro da negociação de preços de combustíveis e serviços com os 
postos da rede credenciada, visando obter redução do preço de bomba dos combustíveis nas áreas 
preferenciais onde a quantidade de veículos seja significativa. 
 
8.4. Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o preço à vista de bomba 
e/ou do negociado diretamente pelo CONTRATANTE com o posto credenciado. 
 
 
9. DA EQUIPE ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO DA MANUTENÇÃO 
 
19.1. A CONTRATADA deverá possuir equipe especializada com conhecimentos e experiência em 
manutenção veicular para treinamento e atendimento aos gestores e usuários dos órgão/entidade 
CONTRATANTE, sendo de sua competência: 
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9.1.1. Orientar o gestor da frota na realização das manutenções, com base no manual do fabricante, 
o tipo de utilização e a intensidade de uso do veículo; 
 
9.1.2. Acompanhar e controlar a execução dos planos de manutenção. 
 
9.1.3. Avisar com antecedência, via sistema de gestão, e-mail, SMS e/ou contato telefônico; ao gestor 
de frota sobre a necessidade de efetuar a manutenção preventiva de veículo, de acordo com o plano 
de manutenção desenvolvido, incluindo a quilometragem e/ou data, e as peças/serviços necessários; 
 
9.1.4. Prestar assistência aos usuários quanto aos procedimentos a serem seguidos para manutenção 
preventiva, corretiva, preditiva, em garantia, serviço de reboque/guincho, bem como em caso de 
sinistro; 
 
9.1.5. Direcionar os veículos preferencialmente para as oficinas e estabelecimentos da rede 
credenciada mais próximos. 
 
9.1.6. Direcionar os veículos apenas para oficinas e estabelecimentos que tenham disponibilidade de 
espaço e pessoal técnico para a realização da manutenção nos tempos previstos nesse Edital; 
 
9.1.7. Procedimento de vistoria por imagem, quando necessário, por meio de upload de fotografias 
do veículo, a fim de subsidiar a avaliação e recomendação da manutenção apropriada pela equipe 
especializada, bem como conferência/autorização do gestor da frota do órgão/entidade contratante. 
 
9.1.8. Realizar, via sistema de gestão, a cotação eletrônica de preços em oficinas e estabelecimentos 
distintos da rede credenciada a fim de se obter, no mínimo, 03 (três) orçamentos para cada item/peça 
e serviços da manutenção passível de ser realizada; 
 
9.1.9. Negociar pontualmente, caso seja necessário, cada item/serviço do orçamento com as oficinas 
e estabelecimentos da rede credenciada. A negociação deverá ser feita a partir dos preços oficiais das 
peças, componentes, acessórios e materiais com a aplicação do desconto presente na proposta 
comercial final, dos tempos de reparo oficiais, e dos preços da hora/homem também constantes da 
proposta comercial final da CONTRATADA. A equipe especializada deverá negociar com a rede 
credenciada com a finalidade de reduzir os referidos valores e alcançar o melhor orçamento para a 
Administração; 
 
9.1.10. Apresentar, via sistema de gestão, para a aprovação do gestor de frota, a combinação 
econômica de menor valor, ou melhor custo/benefício, acompanhado de todas as cotações realizadas, 
assim como as comprovações de economicidade, tanto para peças quanto para serviços; 
 
9.1.11. Acompanhar remotamente a finalização da manutenção e a entrega do veículo pela 
oficina/estabelecimento ao servidor do órgão/entidade CONTRATANTE; 
 
9.1.12. Orientar os gestores dos órgãos/entidades sobre os procedimentos de aprovação no sistema 
de gestão; 
 
9.1.13. Acompanhar as garantias das peças, componentes, acessórios, materiais e serviços realizados 
pela rede credenciada e solicitar junto a esta a reparação das mercadorias e serviços executados com 
vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo gestor da frota dos 
órgãos/entidades contratantes, sem quaisquer ônus a estes. 
 
9.1.14. A equipe especializada deve ser formada por profissionais EXCLUSIVOS e devidamente 
capacitados. 
 
9.1.15. Deverá, ainda, ser disponibilizado um funcionário da CONTRATADA (Preposto), para, 
juntamente com a equipe gestora da CONTRATANTE, em quaisquer assuntos condizentes com a 
Ata de Registro de Preços/Contrato. 
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10. DO ORÇAMENTO  
 
10.1. O estabelecimento credenciado responsável pela avaliação do veículo deverá expedir um 
orçamento contendo a relação de peças e demais serviços necessários à manutenção do veículo, para 
então proceder-se a abertura da Ordem de Serviço;  
 
10.2. A Ordem de Serviço a ser expedida pelo estabelecimento credenciado será composta pelas 
discriminações dos serviços e/ou peças a serem executados/trocadas, tempo de execução do serviço, 
o custo de mão de obra e de peças, preços de peça, desconto em peça, data de entrada e saída do 
veículo;  
 
10.3. Os serviços de traslado de veículos, por meio de guincho, quando for o caso, deverão ser 
disponibilizados em todo o território nacional por meio dos canais disponibilizados pela 
CONTRATADA, especialmente através atendimento via SAC (Central de Atendimento) e/ou 
sistema tecnológico; 
 
10.4. Os serviços só poderão ser executados após a aprovação da CONTRATANTE;  
 
10.5. A manutenção deverá ocorrer de acordo com o tempo padrão de manutenção do fabricante dos 
respectivos veículos, mencionada no orçamento realizado e enviado para aprovação da 
CONTRATANTE; 
 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS AOS ITENS 
 
 
I. DO PAGAMENTO DOS ESTABALECIMENTOS  
 
1. A CONTRATADA é a única responsável pelo repasse aos fornecedores após o pagamento da 
CONTRATANTE, referentes aos gastos, ficando claro que a CONTRATANTE não responde 
solidária ou subsidiariamente por esse pagamento.  
 
II. TREINAMENTO DOS CONDUTORES E GESTORES  
 
2.1 A CONTRATADA deverá oferecer, sem ônus para a CONTRATANTE, programa de 
capacitação de pessoal para todos os condutores e gestores envolvidos na utilização do Sistema, 
incluindo;  
 
 
12. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  
 
 
12.1. Sem prejuízo de todas as demais obrigações que constam no edital, para a prestação dos 
serviços de gerenciamento do abastecimento e manutenções de veículos, cabe à CONTRATADA:  
 
12.2. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, em conformidade com as 
especificações técnicas, nos termos da legislação vigente.  
 
12.3. Responsabilizar-se pelo pagamento aos credenciados, decorrentes das manutenções e demais 
serviços efetivamente realizados, ficando claro que a CONTRATANTE não responde solidária ou 
subsidiariamente por esse pagamento.  
 
12.3. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da 
licitação.  
 
12.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
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objeto da Ata de Registro de Preços/Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados.  
 
12.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, não excluindo 
ou reduzindo dessa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.  
 
12.6. Designar preposto para representar a CONTRATADA na execução da Ata de Registro de 
Preços/Contrato.  
 
12.7. Ministrar treinamento objetivando a capacitação de pessoal para todos os condutores e 
gestor(es) envolvidos na utilização do Sistema.  
 
12.8. Comunicar ao CONTRATANTE, quando da transferência e /ou retirada e substituição de 
estabelecimentos credenciados.  
 
12.9. Atender, de imediato, as solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de postos 
não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços.  
 
12.10. 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.  
 
12.11. Ampliar o número de credenciados e disponibilizar através do sitio eletrônico (website) da 
Contratada, sempre que houver a inclusão de novos estabelecimentos junto à rede da Contratada.  
 
12.12. Comunicar ao Contratante toda exclusão que porventura ocorrer de estabelecimento, no prazo 
máximo de 01 (um) dia, justificando o motivo e garantindo que haja o número mínimo de 
estabelecimentos exigidos em edital; 
 
12.13. Fiscalizar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de fornecimento de peças 
e serviços, a cargo dos estabelecimentos credenciados.  
 
12.14. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução da Ata de Registro de Preços/Contrato. 
 
13. PROVA DE CONCEITO  
 
13.1. Terminada a fase de habilitação, a Pregoeira convocará a empresa classificada em 1º lugar, para 
apresentar o seu sistema no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação, onde será analisado pela 
comissão de avaliação Contratante, a empresa deverá simular, em tempo de execução, cada 
funcionalidade exigida pelo presente Termo de Referência.  
 
13.2. Para tanto, a empresa deverá trazer os equipamentos necessários (como notebook, Datashow, 
modem para internet) e os módulos do Software devidamente instalados e configurados nos mesmos, 
sob pena de desclassificação.  
 
13.3. A Análise terá duração de no máximo 08 horas, podendo ser prorrogada a critério da Comissão 
de Avaliação. Havendo prorrogação, esta será em hora útil imediatamente posterior ao encerramento 
daquela.  
 
13.4. A Contratante se valerá de uma Comissão de Avaliação composta por servidores para avaliação 
do software.  
 
13.5. A emprese vencedora deverá apresentar e demonstrar todos os itens contidos no presente Termo 
de Referência. 
 
13.6. A Prova de conceito será gravada para transparência de todos presentes. 
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13.7. É livre o acesso de todos durante a Análise Técnica do Software da licitante provisoriamente 
vencedora, não se admitindo qualquer intervenção durante o exame, podendo os mesmos se 
manifestar em momento oportuno.  
 
13.8. Aos que acompanharem a Análise é vedada a utilização de quaisquer aparelhos eletrônicos 
durante o exame, sob pena de desclassificação ou solicitação de retirada do local aos cidadãos. 
Referidos aparelhos deverão manter-se desligados e à vista da Comissão de Avaliação até que se 
finde a Demonstração.  
 
13.9. Após a análise a Comissão de Avaliação se reunirá para emitir um Parecer de Avaliação de 
Amostra do Software.  
 
13.10. Constatado o atendimento integral dos requisitos de habilitação previstos neste Edital e 
Termo de Referência. 
 
13.11. Na hipótese do não atendimento aos requisitos discriminados no presente Termo de Referência 
pela empresa proponente na avaliação do software, a Pregoeira convocará a empresa licitante 
subsequente, na ordem de classificação, para abertura do envelope de habilitação para que, se 
habilitada, se submeta à respectiva avaliação técnica do software, sendo avaliada nos mesmos moldes 
da empresa licitante anterior, e assim sucessivamente, até a apuração do software que atenda todas 
as exigências do Termo de Referência. 
 
 
14. FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 
14.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 
os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente ou por prepostos designados, para isso:  
 
a) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação 
periódica; 
b)  Executar a medição dos serviços contratados, descontando-se do valor devido, o equivalente à 
indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem 
prejuízo das demais sansões disciplinadas em contrato. 
 
 
Rio Espera, 25 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 

Juliano Benício Henriques Gonçalves                 Amanda de Cássia da Cruz 
Prefeito Municipal                                       Pregoeira Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA-MG 
CNPJ: 24.179.665/0001-72  

PRAÇA DA PIEDADE, 36, CENTRO, RIO ESPERA/MG  
CEP: 36.460-000 - TELEFONE: (31) 3753.1115 

 
 
 

ANEXO II 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 02/2023 
PRC Nº 06/2023 

1. HABILITAÇÃO 
 

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 

A empresa vencedora do Pregão deverá inserir os documentos originais na plataforma da BLL, através 
de cópia autenticada por cartório competente ou inserir os originais para conferência por parte do(a) 
Pregoeira(a) ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na 
data de realização da licitação. 

 
 

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
1.2.1 Habilitação Jurídica 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado da última alteração, se houver, 
devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a 
eleição de seus administradores, devendo o objeto social ser compatível com o objeto dalicitação; 
b.1) Em se tratando de alteração consolidada, esta deverá conter todas as cláusulas atribuídas por lei, 
em vigor, neste caso não será necessária a apresentação do primeiro contrato social. 
b.1.1) Se a alteração consolidada encontrar-se desatualizada, o interessado deverá juntar, além desta, 
as modificações posteriores. 
b.1.2) Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser 
apresentadas pelo licitante. 
c) 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. 

 
1.2.2. Regularidade Fiscal 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS (certidão Conjunta de Débitos relativos 
a tributos federais e dívida ativa da União) compreendendo os tributos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal; 
c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 
d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 

d.1) No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser 
apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros; 
e) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS); 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 
2011).www.tst.gov.br 
g) Certidão emitida pela Junta Comercial do Estado da Licitante atestando a condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando for o caso; 

 
1.2.3 Qualificação Econômico-Financeira. 

http://www.tst.gov.br/
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a) Apresentar Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da pessoa jurídica, 

expedida pelo cartório distribuidor (Fórum) ou extraída do sítio eletrônico do Tribunal de 
Justiça. 

a.1) Caso o licitante tenha interesse, poderá apresentar a Certidão Judicial Cível de 1ª instância, 
extraída do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, do qual conste a ausência de distribuição de 
ação cível falimentar ou de recuperação da pessoa jurídica, em substituição à Certidão 
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial prevista na alínea “a”. 

 
b) Apresentar 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, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses anteriores à data estabelecida no 
preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta 
Comercial das licitantes; 
 
Entende-se por "na forma da lei", o seguinte: 
 
b.1) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta comercial e publicado 
em Diário Oficial e jornais de grande circulação (art. 289, caput e § 5º da Lei nº 6.404/76); 
 
b.2) Quando outra forma societária, independente de estar enquadrada como ME ou EPP, 
balanço acompanhado de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário do 
qual foi extraído (art. 5º, §2º, do Decreto-Lei nº 486/69), autenticado pelo Órgão competente do 
Registro do Comércio ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 
 
b.3) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão apresentar o balanço de 
abertura, que deverá conter as assinaturas do contabilista regularmente habilitado e do sócio 
gerente; 
 
b.4) As empresas optantes pelo lucro real, assim como aquelas optantes pelo lucro presumido 
que entregaram o arquivo na forma digital deverão apresentar o SPED CONTÁBIL nos termos 
do da Instrução Normativa RFB;  
 
b.5) O balanço patrimonial deverá vir acompanhado de demonstrativo elaborado em papel 
timbrado da licitante, assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante 
legal, em que estejam informados os valores do ativo circulante (AC), do realizável a longo 
prazo (RLP), do passivo circulante (PC), do exigível a longo prazo (ELP), do exigível total (ET) 
e do ativo total (AT), de modo a possibilitar avaliar-se a situação financeira da proponente, 
calculada a partir da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
ILC = AC / PC 
 
 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL 
GEG = ET / AT 
 
Onde: 
 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
RLP = Realizável à Longo Prazo; 
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ELP = Exigível à Longo Prazo; 
ET = Exigível Total; 
AT = Ativo Total. 
 
b.6) Serão inabilitadas as licitantes cujos índices apurados não atenderem as seguintes 
condições: 
 
Índice de Liquidez Geral: maior ou igual a: 1,00 
Índice de Liquidez Corrente: maior ou igual a: 1,00 
Grau de Endividamento Geral: menor ou igual a: 1,00 
 
b.7) O licitante que apresentar índice de Liquidez Geral e/ou índice de Liquidez Corrente igual 
ou inferior a 1 (um) e/ou apresentar Grau de Endividamento superior ou igual a 1,00 (um 
décimo) deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

 
1.2.4- Qualificação Técnica. 

 
a) A licitante deverá apresentar um ou mais ATESTADO(S) DE CAPACIDADE 
TÉCNICA, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, (caso o atestado 
for emitido por pessoa jurídica de direito privado obrigatoriamente deverá ter reconhecimento 
de Firma em Cartório de Notas) em nome da licitante, que comprove(m) aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 
o objeto deste Pregão, demonstrando que a licitante prestou serviços de implantação, 
intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado via WEB on-line real 
time, para o fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol, diesel comum e s10)/manutenção 
preventiva/corretiva em estabelecimentos credenciados através de equipe especializada,  nos 
termos exigidos na presente licitação, para suprir a demanda em decorrência desta licitação; 
 
b) No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será considerado aquele 
emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 
II)  Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas 
ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou 
jurídica que seja sócio, proprietário ou titular da empresa emitente e da empresa proponente. 
III) Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade técnica, no lote ao qual 
concorre. 
 
c) A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO indicando que possui instalações adequadas 
para a execução do objeto, bem como aparelhamento e do pessoal técnico, e ainda que se 
responsabiliza pela qualificação de cada um dos membros de sua equipe técnica que será 
responsável pela execução dos trabalhos de gerenciamento e controle; 
 
d) A empresa licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO de que deterá no prazo de 15 
(quinze) dias contados da assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato, conforme estipulado 
no item 7.1 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, rede de estabelecimentos /dentro 
do prazo supracitado, obrigatoriamente nos municípios e quantidades constantes no Anexo I do 
Edital rede de estabelecimentos conveniados e os serviços de guincho/reboque 24 horas por dia 
e 7 dias por semana. 
 
e) A empresa licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO que indicará na assinatura da Ata 
de Registro de Preços/Contrato a equipe especializada com conhecimentos e experiência em 
manutenção veicular que realizará o atendimento ao Município, sendo da competência da 
equipe especializada todos os itens constantes no Item 10 do TERMO DE REFERÊNCIA – 
Anexo I deste Edital. 

 
1.2.5 – Apresentar Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 
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a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme 
modelo do Anexo VI; 
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, 
nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo VII; 
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 
de 27/10/99), conforme modelo do Anexo VIII; 
d) Declaração de enquadramento em micro empresa ou empresa de pequeno porte conforme modelo 
do Anexo IX, quando for o caso; 
e) Declaração de Responsabilidade, conforme modelo do Anexo X; 
f) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro 

comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei 

8.666/93, conforme Anexo XI. 

 
1.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser 
autenticada pelo(a) Pregoeira(a)/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito 
qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas 
perfeitamente legíveis. 
1.4. O(A) Pregoeira(a) reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento. 
1.5. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo 
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para 
a habilitação. 
1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 
respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 

documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços 
seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, 
simultaneamente. 
1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de 
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 180 (cento e oitenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 
1.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
1.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
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ANEXO III 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 02/2023 
PRC Nº 06/2023 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

 
 

Apresentamos nossa proposta para cumprimento do objeto da presente licitação Pregão,  na 
Forma Eletrônica nº 02/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital 
e seus anexos. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
 

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO 
ESTADUAL:  

REPRESENTANTE e CARGO:  

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: ENDEREÇO e TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA  
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado o percentual de acordo com o Anexo I do Edital.  
   
 

 
DESCRIÇÃO (LOTE 

ÚNICO) 

 
VALOR ANUAL 

ESTIMADO 
 

 
Valor total gasto com 

combustíveis e manutenção 
sem incidência da taxa de 

administração 
 

 
R$ 2.236.709,18 

 

 
Taxa de Administração 
proposta ou desconto 

 

 
____________ % 

 
Valor total com incidência da 

taxa de administração 
 

 
R$ _________ 

 

 
A CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRATADA, a título de taxa de administração, o 
percentual indicado nesta proposta que incidirá sobre o volume dos produtos e serviços 
consumidos. 
  
O valor disponibilizado, o qual será firmado com a CONTRATADA é apenas estimado, podendo 
não ser utilizado na sua totalidade.  
 
4. Prazo de Validade da Proposta: _____ dias (mínimo 60 dias); 
 
5. Condições de Pagamento: Conforme especificado em Edital; 
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6. Prazo de Entrega: Conforme especificado em Edital; 
 
7. Declarações: Conforme especificado em Edital. 
 
 
a) Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e 
condição do Edital de Pregão Eletrônico relativo à licitação supra, bem como, às  
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações complementares.  
 
b) Declara, sob as penas da Lei, que o(s) preço(s) apresentado(s) contempla(m) todos os custos 
diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.  
 
Notas: 
  
• O valor da taxa de administração, constante da planilha proposta deverá ser ofertado em 
porcentual. O porcentual poderá ser ofertado em até 2 casas após a vírgula (0,00%). As licitantes 
poderão ofertar taxa de administração positiva, negativa ou de valor zero.  
 
 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas 
e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 
despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 
 
 LOCAL E DATA 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

 
 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE 
LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 
Razão Social: 
Ramo de Atividade: 
Endereço: 
Complemento: Bairro: 
Cidade: UF: 
CEP: CNPJ: 
Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 
Representante Legal: RG: 
E-mail: CPF: 
Telefone Celular: 
Whatsapp: 
Resp. Financeiro: 
E-mail Financeiro: Telefone: 
E-mail para informativo de edital 
ME/EPP: ( ) SIM( ) Não 

 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual 
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios 
dos quais venha a participar; 
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais 
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas 
demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais 
declara ter pleno conhecimento; 
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme 

Anexo III.I 
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
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pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema 
Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
4. O Licitante autoriza a BLL  – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de 
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições 
definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa 
de Licitações do Brasil. 

 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo 
Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas 
durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização 
do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações 
prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários 
do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 

 
 
 

Local e data:     
 
 
 
 
 
 

  (Assinaturas 
autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS 
ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 
(AUTENTICADAS). 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA-MG 
CNPJ: 24.179.665/0001-72  

PRAÇA DA PIEDADE, 36, CENTRO, RIO ESPERA/MG  
CEP: 36.460-000 - TELEFONE: (31) 3753.1115 

 
 
 
ANEXO IV.1 

 
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO 
DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO 
BRASIL 

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO 
SISTEMA 

Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 

 

Operadores 
1 Nome: 

 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp  

2 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 

 

 
O Licitante reconhece que: 

 
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade 
por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 
iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário 
bloqueio de acesso; 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não 
pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações 
do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha 
ou de Chave Eletrônica. 

Local e data:     
 
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em 
cartório) 
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ANEXO V 
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

 
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

 
Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

 
- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após 
a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

 
- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em 
parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto 
em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por 
lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e 
juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA 
e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático 
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o 
licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma 
eletrônica no respectivo lote cancelado. 

 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 
 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao 
sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa 
de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as 
regras usuais do mercado. 

 
 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 
 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e 
nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 

 
Local e data:    

 
 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em 
cartório) 

 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU 
BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA-MG 
CNPJ: 24.179.665/0001-72  

PRAÇA DA PIEDADE, 36, CENTRO, RIO ESPERA/MG  
CEP: 36.460-000 - TELEFONE: (31) 3753.1115 

 
 
 
 

ANEXO VI 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

(Nome da Empresa) 
 
 

CNPJ/MF Nº , sediada a . 
 
 
 
 

(Endereço Completo) 
 
 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Eletrônico nº       instaurada pela Prefeitura Municipal de Rio Espera, que não fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 

(Local e Data) 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 
o número do CNPJ. 
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ANEXO VII 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EXISTE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 
 

(Nome da Empresa) 
 
 

CNPJ/MF Nº , sediada 
 
 
 

(Endereço Completo) 
 
 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
(Local e Data) 

 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 
o número do CNPJ. 
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ANEXO VIII 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 

(Nome da Empresa) 
 
 
 

CNPJ/MF Nº , sediada 
 
 
 

(Endereço Completo) 
 
 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 
27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

 
 

(Local e Data) 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do 

Declarante) OBS. 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 

 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO IX 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA (quando for o caso) 
 
 
 
 
 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

 
 
 

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de 
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob 
o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006 e suas alterações. 

 
 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO X 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 
 
 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº /20   da 
Prefeitura Municipal de Rio Espera/MG, que a empresa. tomou conhecimento 
do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os 
termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 

 
 
 

Local e data: 
 
 
 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO XI 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 
 
 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA 
SERVIDOR/FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

 
 

(Razão Social)     
 
 

CNPJ/MF Nº    
 
 

Sediada   
 
 

(Endereço Completo) 
 
 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº , instaurada pelo Município de Rio Espera/MG, não integra 

nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto 

ou indireto da Administração Municipal. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data    

Local   
 
 

Nome do declarante    
 

RG   
 

CPF   
 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO XII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /2023 
 

Processo Licitatório nº 06/2023. 
Pregão Eletrônico n.º 02/2023. 

 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE RIO ESPERA, Órgão Gerenciador deste 
Registro de Preços, com sede em Rio Espera/MG, na Praça Da Piedade, n.º 36, Bairro 
Centro, inscrita no CNPJ sob o nº ______, neste ato representado pelo Prefeito JULIANO 
BENÍCIO HENRIQUES GONÇALVES, brasileiro, casado, agente público, residente e   
domiciliado neste Município de Rio Espera/MG, portador da C.I. nº        , expedida pela 
SSP/MG, CPF nº       , doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos das 
disposições legais aplicáveis e do disposto no edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº. 
02/2023, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das propostas 
apresentadas, e transcurso o prazo para interposição de recursos, resolve registrar os preços 
da empresa abaixo identificadas, a seguir denominadas simplesmente 
FORNECEDOR/DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO, que firmam a presente ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do edital e as cláusulas deste 
instrumento. 

 
A empresa DETENTORA resolve firmar a presente ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo acima 
especificado, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 
subsidiariamente pela Lei de Licitações nº 8.666/93, e, tudo em estrita conformidade com 
o TERMO DE REFERÊNCIA e condições do Edital do Pregão Eletrônico n.º 02/2023, 
termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
EMPRESA: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: Nº BAIRRO: 

CIDADE: UF: CEP: 

REPRESENTANTE: CPF: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de 

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 
INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E 
INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS 
DENOMINADOS TAG’S (ETIQUETA) COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR PARA O 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E S10) E 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ESTABELECIMENTOS 
CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE EQUIPE ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO SUBSIDIAR 
O USO DO SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAR O DESEMPENHO DOS SETORES 
QUANTO AOS INDICADORES DE GESTÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO 
ESPERA/MG, tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas 
condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais 
documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este 
instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de 
Preços. 

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 
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contratação com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens 
registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação 
relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro de preços preferência em igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
2.1 O preço unitário para prestação/fornecimento do objeto de registro será o de 

Menor preço/taxa de administração, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos 
acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram 
este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, 
conforme segue: 

 
Fornecedor: 
Item Unid Quantid

ade 
 Taxa de 

administração
/desconto 

  

       
 

2.2 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preço. 

2.2.1 Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos 
devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da 
relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” inciso 
II do caput e do parágrafo 5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.2.2 Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro 
de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação 
comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuadas, mediante juntada da 
planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, 
encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, 
sob pena de indeferimento do pedido. 

2.2.3 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, 
índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições 
de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço 
máximo a ser pago pela administração. 

2.2.4 O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo 
máximo de 07(sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado 
no processo. 

2.2.5 No recolhimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço 
inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo 
cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades ou determinar anegociação. 

2.2.6 No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do 
contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, 
aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 

2.3 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto 
aos fornecedores, mediante as providências seguintes: 

a) Convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação 
para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado 
no mercado; 

b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
c)  Convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, 

visando igual oportunidade de negociação. 
 

2.4 Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado 
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante 
requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço 
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do 
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parágrafo 5° do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
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Estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços 
inicialmente registrados: 

b)  Permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo 
estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do 
preço na forma referida na alínea anterior, observando as seguintes condições: 
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser 

entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador; 
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente 

constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado 
o de menor valor. 

2.4.1 A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata 
de Registro de Preço, com justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 

2.4.2 Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior 
estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item 
ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços 
registrados, sem aplicação das penalidades. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preço será de 12(doze) meses a 
contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações. 

3.2 Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência 
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, 
obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS 
4.1 A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgão ou entidades da 

Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital; 
4.2 Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão 

apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que 
formalizará por intermédio de instrumento contratual ou emissão de nota de empenho de 
despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, forma estabelecida 
no art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, 
com os preços registrados, obedecida a ordem declassificação. 

4.3 Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços 
a serem pagos serão aqueles registrados em ata. 

4.4 Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas 
cabíveis. 

4.5 Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o 
órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro 
de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação 
ao respectivo processo deregistro. 

4.6 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, sendo que serão denominadas “Órgão não-participantes ou carona”. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
5.1 Compete ao órgão Gestor: 
5.1.1 A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços 

decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como 
órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços; 

5.1.2 O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no 
mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a 
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ser pago pela Administração. 
5.1.2.1 O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de 

registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus 
respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de 
registro e os quantitativos a serem fornecidos. 

5.1.3 Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema 
Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, 
sem que caiba recurso ouindenização; 

5.1.4 Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de 
apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo 
legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a 
Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários. 

5.1.5 Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo 
máximo de 10(dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no 
processo; 

5.1.6 Emitir a autorização de compra; 
5.1.7 Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou 

conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos 
pelalegislação; 

5.2 Compete aos órgãos ou entidades usuárias: 
5.2.1 Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de 

suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital; 
5.2.2 Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de 

todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão 
gerenciador qualquer irregularidade verificada; 

5.2.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo detentor da ata. 

5.3 Compete ao Compromitente Detentor da Ata: 
5.3.1 Entregar os materiais nas condições estabelecidas no edital e seus anexos 

e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de 
preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua 
capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando 
as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo órgão Usuário da Ata de Registro de 
Preços; 

5.3.2 Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas 
as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
5.3.3 Substituir os materiais recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem 

qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 

5.3.4 Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os 
pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata; 

5.3.5 Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação 
de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente 
registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do 
reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente 
estipulado. 

5.3.6 Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, 
resultante do ato de revisão; 

5.3.7 Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração 
optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados 
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na legislação relativa às licitações. 
5.3.8 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro depreços. 
5.3.9 Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na 

cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS 
REGISTRADOS 
6.1 A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de 

prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do 
órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando: 

6.1.1 Pela Administração, quando: 
a) O detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que 

estiver vinculado; 
b) O detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prado 

estabelecido, sem justificativa aceitável; 
c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; 
d) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior 

ao praticado no mercado; 
e) Estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração 

ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, 
no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002; 

f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 
6.1.2 Pela Detentora da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 

estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, 
decorrente de caso fortuito ou de força maior. 

6.2 Nas hipóteses previstas no subitem 6.1, a comunicação do cancelamento de 
preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao 
expediente que deu origem ao registro. 

6.3 O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente. 

6.4 A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá 
ser protocolada no protocolo geral da Administração, facultada a esta a aplicação das 
sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo 
assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 

6.5 Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá 
emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO  
7.1 A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do 

respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal. 
7.2 Os procedimentos para cada Serviço/Fornecimento solicitado deverão ser 

imediatamente iniciados após a solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade 
participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do 
fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a 
assinatura do responsável. 

7.3 O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou 
autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no 
parágrafo 4° do art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de 
empenho, contendo o número de referência da ata de Registro de Preços e procederá 
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem 
de classificação. 
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7.4 Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos/serviços 
solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao 
Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24(vinte 
e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

7.5 A(s) fornecedora(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento 
efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer 
em data posterior ao seu vencimento. 

7.5.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue parcelado conforme a necessidade 
do setor destinado, de acordo com a Autorização de Fornecimento. 

7.5.2 Se a Detentora a ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou 
parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24(vinte 
e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento. 

7.5.4 Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora 
da ata não atender as ordens de fornecimento. 

7.6 A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, 
quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim 
sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou 
quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado. 

7.7 As despesas relativas ao serviço ora compromissado correrão por conta 
exclusiva da fornecedora detentora da Ata. 

7.8 A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os serviços, descritos na presente 
Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas nas 
propostas de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja 
em conformidade com as referidas especificações. 

7.8.1 Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam 
as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequadas para o uso. 

7.9 Todas as despesas relativas à prestação dos serviços, bem como todos os 
impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta 
exclusivas da contratada. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
8.1 O pagamento, decorrente do serviço/fornecimento será efetuado mediante 

crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias após a entrega das mercadorias com 
apresentação na Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme 
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93 e  

8.2 Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) 
fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de 
seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS 
e com o FGTS. 

8.3 Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento 
será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

8.4 Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu 
critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções. 

8.5 Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não 
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 

8.6 Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em 
favor da fornecedora. 

8.7 A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada. 
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CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
9.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o parágrafo 1° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

9.2 A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá 
ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no 
parágrafo 4° do artigo 15 da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1 As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de 

Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos 
Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de 
empenho, contrato ou documento equivalente, observadas as condições estabelecidas no 
edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei nº8.666/93 e alterações, sendo: 

 
3.3.90.30.00.2.10.01.04.122.0001.2.0053 

3.3.90.39.00.2.10.01.04.122.0001.2.0053 
        

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
11.1 Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de 

irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o 
contraditório e ampla defesa, as seguintes sanções administrativas: 

11.1.1 pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela 
recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou 
documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, 
devidamente informados e aceitos: 

a) Multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; 
b) Cancelamento do preço registrado; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração no prazo de até cinco anos. 

11.1.1.1 As   sanções    previstas    neste    subitem    poderão    ser    aplicadas cumulativamente. 
11.1.2 por atraso injustificado no cumprimento de contrato e fornecimento: 

a) Multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação 
em atraso até o décimo dia; 

b) Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso. 
11.1.3 por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou 

prestação de serviços: 
a) Advertência, por escrito, nas faltas leves; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida 

ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor; 
c) Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a 

administração pública estadual por prazo não superior a 2(dois) anos. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública 

municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
11.1.3.1 A penalidade prevista na alínea “b” do subitem 11.1.3 poderá ser aplicada 

de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, 
sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA-MG 
CNPJ: 24.179.665/0001-72  

PRAÇA DA PIEDADE, 36, CENTRO, RIO ESPERA/MG  
CEP: 36.460-000 - TELEFONE: (31) 3753.1115 

 

prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.1.3.4 A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 

11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na 
forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida 
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção 
mínima de dois anos. 

11.2 Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, 
no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação. 

11.3 As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro 
cadastral dos fornecedores mantido pela Administração. 

11.4 as importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro 
do Município. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA EFICÁCIA 
12.1 O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a 

publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO 
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. 
 
E, por estarem às partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em 

duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assadas. 
 

Rio Espera/MG , de 20 . 
 

MUNICÍPIO DE RIO ESPERA -  ORGÃO GERENCIADOR 
 

EMPRESA – DETENTORA/FORNECEDORA 
 

TESTEMUNHAS: 
1ª  
2ª   
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ANEXO XIII 
 
(MINUTA) CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE RIO ESPERA E _______________________. 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 06/2023 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE RIO ESPERA/MG, com sede na Praça      ,        , Centro, Rio Espera, Minas 
Gerais, com CNPJ n°        , neste ato representado por seu Prefeito Municipal, JULIANO BENÍCIO 
HENRIQUES GONÇALVES, brasileiro, casado, agente público, inscrito no CPF sob o 
nº_________, portador da identidade nº ______, residente e domiciliado neste município de Rio 
Espera/MG, que este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente CONTRATANTE e 
de outro lado a Empresa ________________, com sede na Rua _________________,_____, Estado 
de ___________, inscrita no CNPJ sob o n° __________________, neste ato representado pelo Sr. 
________________, _________, __________, _______, portador da Carteira de Identidade nº 
____________ , inscrito no CPF sob o nº ________________, residente e domiciliado à _________, 
______, cidade de _____________, Estado de _________, que também subscreve, doravante 
denominada de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
 

1.1 - Constitui objeto deste ajuste a prestação de serviços de _____________________, conforme termo 
de Referência, Anexo I do edital referente ao processo administrativo licitatório nº 06/2023, Pregão 
Eletrônico nº 02/2023: 

N° 
Item 

Descrição Und. Qtd.    

       

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  

 
2.1.O presente contrato terá seu valor total de R$ _________________(valor por extenso). 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
3.1.O faturamento será efetuado de acordo com a entrega/serviço, com pagamento em até 30(trinta) dias 
subsequentes, com cheque nominal diretamente no Setor de Tesouraria desta Prefeitura ou 
depósito/transferência/Pix em conta de titularidade da Contratada. 
 
3.2.Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal, devidamente preenchida, 
não podendo conter erros ou rasuras. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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4.1.Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das dotações 
orçamentárias do exercício de ___, sendo:  
 

3.3.90.30.00.2.10.01.04.122.0001.2.0053 

3.3.90.39.00.2.10.01.04.122.0001.2.0053 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO  
 
5.1. O Município de Rio Espera/MG, através do representante da Secretaria requisitante, fará 
fiscalização no presente contrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que por ventura venham a 
ocorrer. 
 

CLÁSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
6.1. A prestação do serviço deverá ocorrer de acordo com autorização de compra emitida, sem nenhum 
custo para o Município de Rio Espera. 
 
6.2. Após emissão da Autorização de serviço a empresa deverá iniciar imediatamente os procedimentos 
início da execução dos serviços, dentro do horário de 08:00 horas até às 16:00 horas, de segunda a sexta-
feira. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES  
 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado neste instrumento de contrato pela 
máquina que for fornecido pela CONTRATADA. 
 
7.2. A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do objeto/serviço deste contrato à 
CONTRATANTE, de acordo com as condições previstas neste instrumento e as fixadas no respectivo 
edital da licitação. 
 
7.3. A responsabilidade pela qualidade dos equipamentos fornecidos é da empresa contratada, para esta 
finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto conveniado. 
 
7.4. Fica estabelecido entre as partes, para fins de eventual fiscalização, que a Contratada deverá 
conceder livre acesso aos servidores da Contratante, quando necessário, bem como dos órgãos de 
controle interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros contábeis e locais de 
execução, referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a instituição financeira oficial não 
controlada pela União faça a gestão da conta bancária específica do Convênio mencionado na Cláusula 
Primeira do presente contrato. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL 

 
8.1. Este contrato de aquisição poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que 
dispõe o art. 65, Lei Federal n° 8.666/93, com suas posteriores alterações, desde que devidamente 
justificado. 
 
8.2. A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado do contrato. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
9.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município, poderá, garantida a prévia 
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defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente: 
 
I - Advertência por escrito; 
II- Multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do total estimado contratado, pela falta de 
fornecimento/prestação do serviço; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Rio Espera/MG, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição. 
 
9.2. As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a multa, 
nos termos do artigo 87, §2º da Lei 8.666/93. 
 
9.3. As penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a 
critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela Contratada como relevante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 
anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos 
enumerados no art. 78, da Lei n° 8.666/93. 
 
10.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei n° 
8.666/93. 
 
10.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da 
Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30% 
(trinta por cento) do valor do Contrato. 
 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
11.1. O prazo de vigência do presente termo será até o encerramento do presente exercício 
financeiro, com início a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o 
estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, mediante celebração de termo aditivo próprio e específico, 
por acordo entre as partes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
12.1. Aplicam-se ao presente Contrato normas da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal n° 10.520/02.  
 

CLÁSUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E 
FINANCEIRO  

 
13.1. Os valores constantes da referida contratação não serão passíveis de reequilíbrio econômico-
financeiro, tendo em vista se tratar de fornecimento de bem cuja entrega será imediata. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14.1. Elegem as partes contratantes o foro da comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para dirimir todas 
e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA-MG 
CNPJ: 24.179.665/0001-72  

PRAÇA DA PIEDADE, 36, CENTRO, RIO ESPERA/MG  
CEP: 36.460-000 - TELEFONE: (31) 3753.1115 

 

abaixo assinadas. 
 
Rio Espera/MG, ___ de ______-. 
 
Município de Rio Espera/MG - Contratante 
Juliano Benício Henriques Gonçalves      Empresa - Fornecedora 
        Prefeito Municipal   
   
Testemunhas: 
NOME 
CPF 
 
NOME 
CPF 
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