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EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021 

PROCESSO 146/2021 

AMPLO  

OBJETO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE 
GERENCIAMENTO DE FROTA. 

DATA: 09 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 09 HORAS (BR) 

PREÂMBULO  

1. REGÊNCIA LEGAL; 

2. DO OBJETO; 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO; 

4. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME; 

5. DA QUALIFICAÇÃO DAS ME(s) e EPP(s); 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS; 

7. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO; 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES, CONVOCAÇÃO DAS ME(s)/EPP(s) E CRITÉRIOS DE 
DESEMPATE; 

9. DA NEGOCIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS  MEWS;  

10. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS; 

11. DAS CORREÇÕES ADMISSÍVEIS; 

12. DA HABILITAÇÃO DA (S) LICITANTE (S); 

13. IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS; 

14. DOS RECURSOS; 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO; 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; 

18. DO PAGAMENTO; 

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA; 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

ANEXOS 

• Anexo I — Termo de Referência — Especificações; 

• Anexo II— Formulário MODELO de Proposta; 

• Anexo IV — Minuta da Ata de Registro de Preços; 

• Anexo V — Minuta do Contrato. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021 

PROCESSO 146/2021 

O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, através da Pregoeira Rosely Lacerda Miyadi, nomeada pela Portaria 119/2021 de 
07/05/2021, torna público que no dia 09 de dezembro de 2021 is 09 horas (MS), no endereço 
eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-be,  realizar-se-á procedimento licitatório, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, execução direta, Modo de Disputa Aberto, 
autorizada no Processo Administrativo n.° 146/2021, que será regido pela Lei Federal n.° 
10.520/2002 c/c Decreto Federal n° 10.024/2019, pelo Decreto Municipal n° 042/2021 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações e demais especificações e 
condições constantes neste ato convocatório. 

1. REdiNCIA LEGAL tldt- 

1.1. Lei Federal n° 8.666/93 e alterações; 

1.2. Lei Federal n° 10.520/02; 

1.3. Decreto Federal n° 10.024/19; 

1.4. Lei Federal n° 8.078/90 — Código de Defesa do Consumidor; 

1.5. Lei Complementar n° 123/06; 

1.6. Decreto Municipal n° 183/2009; 

1.7. Decreto Municipal n° 184/2009; 

1.8. Decreto Municipal n° 042/2021; 

1.9. Demais disposições contidas neste Edital 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de gestão de abastecimento, através de  software  de 
gerenciamento via  web  (interne°, para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão 
disposição da Administração do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS. 

2.2. As especificações detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I — Termo de 
Referência, o qual faz parte integrante deste Edital, as quais não poderão ser alteradas, 
constando orientações e dados objetivos para os licitantes elaborarem suas propostas. 

2.3. Nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que venham 
a incidir sobre o objeto. 

2.4. A licitação será realizada em grupo único, formados por 4 itens, conforme tabela constante 
no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o 
compõem. 

2.5. 0 critério de julgamento adotado será o maior desconto nos itens 1 ao 3 e menor preço no 
item 4, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto As especificações 
do objeto. 

2.6. 0 Registro de Preços  sera  formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nas 
condições previstas neste edital. 
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3. 3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. A participação nesta licitação importa A proponente irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas 
condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame. 

3.1.1. Não cabe às licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus 
itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as 
licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em 
conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 

3.2. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO a licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE 
REFERÊNCIA). 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará a licitante As sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais  (Art.  
70, Lei n° 10.520/02). 

3.3. Fica vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto. 

3.4. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que atenda as seguintes 
exigências: 

3.4.1. Atendam As condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto 
documentação exigida para habilitação, e estiverem devidamente credenciados na 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação — SLTI, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, por meio do  site  https://www.gov.br/compras/pt-be;  

3.4.2. Somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no Pais, cuja finalidade 
e ramo de atividade seja compatível com o objeto desta Licitação; 

3.4.3. Cooperativas e outras formas de associativismo, desde que, dependendo da natureza 
do serviço, não haja, quando da execução contratual, a caracterização do vinculo 
empregaticio entre os executores diretos dos serviços (cooperados) e a pessoa jurídica da 
cooperativa ou a própria Administração Pública. 

3.5. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam 
enquadradas nos seguintes casos: 

3.5.1. Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

3.5.2. Sob a forma de consórcio; 

3.5.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública (Federal, Estadual e Municipal), durante o prazo de sanção; conforme  art.  87, 
inciso IV, da Lei n° 8.666/93; 

3.5.4. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município de Dois Irmãos do 
Buriti-MS, durante o prazo da sanção; nos termos do  art.  7°, da Lei n° 10.520/2002; 

3.5.5. Empresa punida com suspensão temporária  (art.  87, inciso  III,  da Lei n° 
8.666/93) do direito de licitar e contratar com a Administração Pública (Federal, 
Estadual e Municipal), durante o prazo de sanção; 
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3.5.6. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do  art.  12 da 
Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), durante o prazo de sanção; 

3.5.7. Empresário proibido de contratar com a Administração Pública, em razão do 
disposto no  art.  72, parágrafo 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes 
ambientais), durante o prazo de sanção; 

3.5.8. Estrangeiras que não funcionem no Pais; 

3.6. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

3.6.1. Servidor ou dirigente de órgão ou Entidade contratante ou responsável pela 
licitação, conforme  art.  9°, inciso  III,  da Lei Federal n° 8.666/93. 

3.6.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante 
de conselho da empresa licitante, participante de gerência ou Administração da 
empresa, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário. 

3.6.3. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo 
grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de 
preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas 
propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade 
de Licitação. 

3.6.4. Para tais efeitos entende-se que, fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 
5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem 
econômica ou financeiramente a outra empresa. 

4. DO CREDENC1AMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME,  

4.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para 
inicio da sessão pública via internet. 

4.1.1. 0 credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no  site  
https://www.gov.br/compras/pt-br/.  

4.1.2. 0 credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal 
única e exclusiva da licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.1.3. Ouso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do Sistema, ou ao Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por 
terceiros. 

4.1.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do 
Sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4.1.5. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, a licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação e que sua proposta encontra-se em conformidade com as exigências 
previstas neste Edital, ressalvados os casos de participação de microempresa e de 
empresa de pequeno porte, no que concerne a regularidade fiscal. 
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5. DA QUALIFICAÇAO DAS ME(s) e EPP(s), 

5.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e empresas equiparadas a ME/EPP, devem 
atender as disposições estabelecidas na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 
e demais normas de estilo para fins de fruição dos beneficios ali dispostos. 

5.2. Licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, 
em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do  art.  3° da  LC  n° 123/2006, estando 
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus  arts.  42 e 49 da mesma Lei, para 
fazer jus aos beneficios previstos. 

6. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

6.1. 0 julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MAIOR DESCONTO para os 
itens 1 a 3 e MENOR PREÇO para o item 4, observadas as especificações técnicas e os 
parâmetros mínimos definidos no Edital. 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 
Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços COM PERCENTUAL DE 
DESCONTO NOS ITENS 1 A 3 E VALOR UNITÁRIO NO ITEM 4 (CONFORME 
CADASTRADO NO SISTEMA ELETRÔNICO), a partir da data da liberação do Edital no  
site  https://www.gov.br/compras/pt-br/,até  o horário limite de inicio da Sessão Pública, horário 
de  Brasilia,  quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento da proposta de 
preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços. 

7.1.1. A licitante  sera  inteiramente responsável por todas as transações assumidas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e 
subsequentes lances, se for o caso (inciso  III, Art.  19, Decreto Municipal n° 42/2021), 
bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV,  art.  19, Decreto 
Municipal n° 42/2021). 

7.1.2. As propostas de preços registradas no Sistema Comprasnet implicarão em plena 
aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 

7.2. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-be,  as 
Licitantes deverão REGISTRAR suas propostas de preços, no campo "DESCRIÇÃO 
DETALHADA DO OBJETO", contendo a DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO, 
incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA 0 SISTEMA 
Compras.gov.br), até a data e hora marcada para a abertura da sessão, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-d, automaticamente, a fase de recebimento de 
proposta, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA. 

7.2.1. As propostas registradas no Sistema COMPRASNET NÃO DEVEM CONTER 
NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o 
principio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação 
da licitante na proposta registrada, esta  sera  DESCLASSIFICADA pela Pregoeira. 

7.3. A Licitante  sera  responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances 
inseridos em sessão pública. 
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7.4. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso 
de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no COMPRASNET e as 
especificações constantes no ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão as 
últimas. 

7.5. Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os 
insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, 
impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto desta licitação, os quais deverão compor sua proposta. 

7.6. 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. 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES, CONVOCACÃO DAS ME(s)/EPP(s) 
CRITÊRIOS DE, DESEMPATE  

8.1. A partir da data e horário estabelecido no edital para o certame, a Pregoeira abrirá a sessão 
pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em 
perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Item 7.2 do Edital. 

8.1.1. A Pregoeira poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, 
preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo 
"DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO" do sistema, confrontando suas 
características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser 
analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas 
que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades 
insanáveis. 

8.2. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou 
manifestadamente inexequível, a Pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e 
então DESCLASSIFICARA. 

8.3. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 
desclassificadas do certame pela pregoeira. 

8.4. Em seguida ocorrerá o inicio da etapa de lances, via  Internet,  única e exclusivamente, no  
site:  https://www.gov.br/compras/pt-br/,  conforme Edital. 

8.5. 0 lance deverá ser ofertado pelo percentual de desconto nos itens 1 a 3 e valor unitário no 
item 4. 

8.5.1. Os lances ofertados para o item n° 04, deverão ser oferecidos pela TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO CONVERTIDA PELA SEGUINTE FÓRMULA: 

8.5.1.1. As taxas negativas serão interpretadas como desconto a ser deduzido do 
valor a ser pago à CONTRATADA, dessa forma, os lances no sistema 
Compras.gov.br  deverão ser feitos mediante aplicação da seguinte formula: 

Lance = 100 (R$) + Taxa de Administração (TA) 

8.5.1.2. 0 valor referencial resultante da fórmula acima deverá ser expresso em 
reais. Assim, para fins de preenchimento da proposta eletrônica de preços, a 
titulo meramente exemplificativo, poderão ser consideradas as seguintes 
demonstrações abaixo: 

8.5.1.2.1. Caso a licitante ofereça uma Taxa de Administração (TA) positiva, de 
3% (três por cento), preencherá no sistema eletrônico do 
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Compras.gov.br  o valor R$ 103,00 (cento e três reais). Caso a licitante 
ofereça uma Taxa de Administração (TA) negativa, por exemplo, de "-
2%" (dois por cento negativo), preencherá no sistema eletrônico do 
Compras.gov.br  o valor R$ 98,00 (noventa e oito reais). 

8.6. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", assim 
definido no inciso Ido  art.  37 do Decreto Municipal n°042/2021. 

8.7. 0 intervalo de diferença entre os lances, tanto em relação aos lances intermediários, quanto em 
relação do lance que cobrir a melhor oferta, deverá ser de, no mínimo: 

ITEM Intervalo de lances 
01 0,10% 
02 0,10% 
03 0,10% 
04 R$0,10 

8.8. A abertura e da fase de lances "via  Internet" sera  feita pela Pregoeira, sendo o Sistema 
Compras.gov.br, responsável pelo fechamento do prazo. 

8.8.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,  sera  
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

8.8.1.1. As licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de sua aceitação; 

8.8.1.2. A licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e 
registrado no sistema; 

8.8.1.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 

8.8.1.4. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 
licitantes, vedada a identificação do detentor do lance; 

8.8.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que tratam os subitens 8.8.1, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.8.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

8.9. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a Pregoeira poderá alertar o proponente sobre o 
valor cotado para o respectivo item, através do sistema, podendo o mesmo ser confirmado ou 
reformulado pelo proponente, sob pena de exclusão da proposta para item; 

8.9.1. A exclusão de lance será possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita 
o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item; 

8.9.2. 0 proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexequível durante o 
período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ ou 
reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta 
DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade; 

8.10. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível as licitantes para a recepção dos lances; 

8.10.1. A Pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados; 
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8.10.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos 
participantes, através do  CHAT  MENSAGEM, no endereço eletrônico utilizado para divulgação 
no  site  https://www.gov.br/compras/pt-br/.  

8.11. Incumbirá A licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão; 

8.12. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de lances e na manutenção 
do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços; 

8.13. Após o encerramento da etapa de lances, será verificado se há empate entre as licitantes que neste caso, 
por força da aplicação do tratamento diferenciado, se enquadram como Microempresa — ME ou Empresa de 
Pequeno Porte — EPP, conforme determina a Lei Complementar n° 123/2006, controlado somente pelo 
sistema Compras.gov.br; 

8.14. Entende-se como empate Aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais depois de encerrada a etapa de lances; 

8.15. No caso de empate, será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, 
nos termos previstos na Lei Complementar n° 123/2006, observando o seguinte: 

8.15.1. Aplica-se o disposto neste subitem nas situações em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superior ao menor preço; 

8.15.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior Aquela considerada vencedora da licitação, 
situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 

8.15.3. Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada 
local ou regionalmente com base na alínea "b", serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na situação da alínea "a", na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8.15.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

8.15.5. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia para produto nacional 
em relação ao produto estrangeiro previstas no artigo 3°, da Lei n° 8.666, de 1993, a prioridade de 
contratação prevista neste artigo será aplicada exclusivamente entre as propostas que fizerem jus As 
margens de preferência, de acordo com os Decretos de aplicação das margens de preferência, 
observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido pela Lei n° 8.666, de 1993. 

9. DA NEGOCIAÇÃO ATUAL/ZAÇÃO DO§ PRECOS 

9.1. Após finalização dos lances haverá negociações e atualizações dos preços por meio do  CHAT  
MENSAGEM do sistema Compras.gov.br, devendo a Pregoeira examinar a compatibilidade dos preços 
em relação ao estimado para contratação, bem como, se o valor unitário e total encontram-se com no 
máximo 02 (duas) casas decimais; 

9.1.1. A Pregoeira não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao estimado 
(valor de mercado) para a contratação, apurado pela Departamento de Compras e Licitação. 

9.1.2. Serão aceitos somente preços em moeda corrente nacional (R$), com VALORES 
UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes no ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase 
de lances, e a licitante divergir com o exigido, a Pregoeira, poderá convocar no  CHAT  
MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores 
arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte. 
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10. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE r BEÇOS  

10.1. Cumpridas as etapas anteriores, a Pregoeira verificará a aceitação da licitante conforme 
disposições contidas no presente Edital. 

10.1.1. Toda e qualquer informação, referente ao certame licitatório,  sera  transmitida pela 
Pregoeira, por meio do  CHAT  MENSAGEM; 

10.2. Se a proposta de preços não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta de preços subsequente 
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que 
atenda ao Edital; 

10.2.1. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou 
manifestadamente inexequível, a Pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e 
então DESCLASSIFICARÁ. 

10.2.1.1. 0 proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 
inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na 
fase de aceitabilidade. 

10.2.1.2. Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço,  sera  
oportunizado A licitante o Principio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que 
querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do 
artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93. 

10.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente As 
penalidades estabelecidas neste Edital; 

10.4. Se no curso da licitação, depreender indicio de que o levantamento prévio de preços padece de 
fragilidade, a Pregoeira poderá diligenciar a disparidade dos preços ofertados pelos participantes em 
razão da estimativa inicial. 

10.5. Para ACEITAÇÃO do valor de menor lance, a Pregoeira e equipe de apoio analisarão a 
conformidade do objeto proposto com o solicitado no Edital. Para tanto, após a fase de lances, a 
Pregoeira, antes da aceitação do item, convocará todas as licitantes que estejam dentro do valor 
estimado para contratação, no prazo de no máximo 02 (duas) horas, se outro prazo não for fixado, 
contados da solicitação, para enviar: 

10.5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS, com o valor devidamente atualizado do lance ofertado 
com a especificação completa do objeto, e valores para todos as unidades de serviços, sob pena 
de desclassificação, em caso de descumprimento das exigências e do prazo estipulado; 

10.5.2. 0 envio da proposta de preços, solicitada no subitem 10.5, deverá ser anexada 
corretamente no sistema Compras.gov.br, sendo a mesma compactada em 01 (um) único 
arquivo  (excel, word, Zip,  doc, docx, .JPG ou PDF), tendo em vista que o campo de inserção é 
único; o Departamento de Compras e Licitações cumprirá rigorosamente o  ART.  7° da Lei N°. 
10.520/02. 

10.5.2.1. Caso a licitante de menor lance seja desclassificada, serão convocadas as licitantes 
na ordem de classificação de lance. 

10.6. Toda e qualquer informação referente à convocação para efetuar o anexo  sera  transmitida pela 
Pregoeira, via sistema ou por meio do  CHAT  MENSAGEM, ficando os licitantes obrigados a acessá-lo; 

10.7. A PREGOEIRA, EM HIPÓTESE ALGUMA, CONVOCARA A LICITANTE PARA 
REENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO SUBITEM 10.5. 

10.7.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento (proposta ou 
prospecto) a solicitação deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 10.5 do 
Edital. 
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10.8. Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda a todos os termos do Edital e 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, e atualizado; 

10.9. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda este Edital. 

10.10. Na situação em que houver oferta ou lance considerado qualificado para a classificação, a 
Pregoeira poderá negociar com a licitante para que seja obtido um preço melhor. 

10.11. A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão de lances, a 
critério da Pregoeira que comunicará As licitantes por meio do sistema eletrônico, via  CHAT  
MENSAGEM; 

10.12. A Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta diretamente a licitante 
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido um preço justo, bem assim decidir 
sobre a sua aceitação, divulgando ACEITO, e passando para a fase de habilitação; 

11. DAS CORREÇÕES ADMISSÍVEIS Ei 

11.1. Nos casos em que a Pregoeira constatar a existência de erros numéricos nas propostas de preços, 
sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço final da 
proposta, obedecendo As seguintes disposições: 

11.1.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor 
apresentado por extenso, prevalecerá este último; 

11.1.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por 
preços unitários, o Pregoeiro procederá A correção dos subtotais, mantendo os preços unitários e 
alterando em consequência o valor da proposta. 

12. DA HABILITAÇÃO DA(S) LICITANTE(S) 

12.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO, ocorrerá a fase de habilitação da licitantes; 

12.1.1. A documentação de habilitação das Licitantes poderá ser substituída pelo Sistema de 
Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e pelo Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  
expedido pelo Departamento de Compras e Licitações NOS DOCUMENTOS POR ELES 
ABRANGIDOS; 

12.1.2. Os cadastros supramencionados serão consultados pela Pregoeira, onde seus respectivos 
certificados, relatórios e declarações, serão inclusos aos autos. 

12.1.2.1. A licitante que não possuir o cadastro no Departamento de Compras e Licitações 
poderá providenciá-lo antes da data de abertura da sessão, podendo obter informações por meio 
do telefone (67) 3243-1117 ou endereço eletrônico licitação@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br. 

12.1.2.2. Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade em anexar no sistema os 
documentos exigidos para a habilitação, as mesmas deverão entrar em contato com a Central de 
Serviços SERPRO, via telefone 0800 9789001, ou e-mail:css.serpro@serpro.gov.brou  através 
do formulário eletrônico: 
https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.j  sf?ffEMNUM=2348. 

12.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, na forma do  art.  27, inciso V. da 
Lei n° 8.666/93, com a redação dada pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999. 

12.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que se compromete a informar a 
SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO de sua habilitação, nos termos do § 2° do  art.  32 da Lei n° 
8.666/93, observadas as penalidades cabíveis. 

12.4. RELATIVOS J.k. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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12.4.1. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

12.4.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de 
Registro Empresarial e Integração - DREI; 

12.4.3. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de 
autorização, e se for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

12.4.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da 
consolidação respectiva. 

12.5. RELATIVOS ;t1. REGULARIDADE FISCAL: 

12.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

12.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos A. Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional; 

12.5.3. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovação 
também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da existência de 
débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 

12.5.4. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovação 
também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da existência de 
débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 

12.5.5. Certificado de Regularidade de Situação CRF, perante o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço / FGTS. 

12.5.6. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT. 

12.6. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA ik QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.6.1. Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado demonstrando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

12.7. DOCUMENTOS RELATIVOS ./k. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

12.7.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

12.8. Caso a licitante esteja com algum documento de Habilitação desatualizado, ou que não seja 
contemplado pelo CADASTRO DA DCL ou pelo SICAF, o mesmo DEVERA SER ANEXADO EM 
CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA COMPRASNET quando a Pregoeira realizar a convocação da 
licitante para enviar o ANEXO, no prazo máximo de 02 (duas) horas, SOB PENA DE 
INABILITAÇÃO. 

12.8.1. Toda e qualquer informação referente à convocação do anexo  sera  transmitida pela 
Pregoeira através do sistema eletrônico. 
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12.8.2. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA 
COMPRASNET TERÁ EFEITO PARA 0(s) ITEM(s), 0(s) QUAL(is) A EMPRESA 
ENCONTRA-SE CLASSIFICADA. 

12.8.3. 0 envio de toda documentação solicitada, deverá ser anexada corretamente no sistema 
comprasnet, sendo a mesma compactada em 01 (um) único arquivo  (excel, word, .zip,  .doc, 
.docx, jpg ou pdf), tendo em vista que o campo de inserção é único; a dlc cumprirá 
rigorosamente o  Art.  7° da Lei N°. 10.520/02. 

12.8.4. A pregoeira, em hipótese alguma, convocará a licitante para reenvio da documentação 
de habilitação fora do prazo previsto no subitem 12.8. 

12.8.4.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento (habilitação) a 
solicitação deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 12.8 do Edital. 

12.9. A documentação de habilitação enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as 
condições e obrigações inerentes ao certame; 

12.10. A Pregoeira poderá suspender a sessão para análise da documentação de habilitação. 

12.11. 0 não envio dos anexos ensejará a licitante, as sanções previstas neste Edital e nas normas que 
regem este Pregão. 

12.12. Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgão e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova; 

12.12.1. A Administração não se responsabiliza pela perda de negócios quanto aos documentos 
exigidos para habilitação que puderem ser emitidos pela Pregoeira via  online,  gratuitamente, 
quando da ocorrência de eventuais problemas técnicos de sistemas ou quaisquer outros, pois é 
de inteira responsabilidade das licitantes a apresentação dos documentos exigíveis legalmente 
quando da convocação, pelo Pregoeiro, para o envio dos mesmos. 

12.13. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a Habilitação na 
presente licitação ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas. 

12.14. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição nos termos do  art.  43 da  LC  123/2006. 

12.14.1. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 
nos termos do  art.  43, § 1° da  LC  n° 123/2006. 

12.14.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará decadência do direito A. contratação, sem prejuízo das sanções previstas no  art.  81 da 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a DCL convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura/retirada do Instrumento Contratual, 
ou revogar a licitação; 

12.15. Serão realizadas consultas, ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 
com a Administração junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - 
CEIS/CGU (Lei Federal n° 12.846/2013),Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — 
SICAF, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj jus.beimprobidade_adm/consuftar_requerido.php) e Lista de Inidôneos, mantida pelo 
Tribunal de Contas da União — TCU. 

12.16. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar: 
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12.16.1. Em nome da licitante com o n° do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue: 

a). Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e; 

b). Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

12.16.2. No caso das alíneas anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa. 

12.17. Na fase de Habilitação, após ACEITA e comprovada a Documentação de Habilitação, o 
Pregoeiro HABILITARA a licitante, em campo próprio do sistema eletrônico. 

12.18. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

13. IMPUGNAÇÕES E ESCLAREC1MENTOS: 

13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital. 

13.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo  
e-mail:  licitacaoadoisirmaosdoburiti .ms.gov.br. 

13.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias Ateis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

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

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

13.6. A pregoeira 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. 

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

13.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

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

14. DOS RECURSOS 

14.1. Após a fase de HABILITAÇÃO, declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer 
Licitante poderá manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e motivada, 
explicitando sucintamente suas razões sua intenção de recorrer no prazo máximo de 20 (vinte) minutos. 

14.2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias 
para apresentar as razões recursais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (redação conforme o inc. XVIII,  art.  4°, Lei 
Federal n° 10.520/2002). 

14.2.1. A manifestação de interposição do recurso, somente será possível por meio eletrônico 
(campo próprio do sistema Comprasnet), devendo a licitante observar as datas registradas. 

14.3. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 

14.4. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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14.5. A decisão da Pregoeira a respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada e submetida A 
apreciação da Autoridade Competente pela licitação, caso seja mantida a decisão anterior. 

14.6. A decisão do Pregoeiro e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do Sistema 
Eletrônico, ficando os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo 
Pregoeiro. 

14.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente 
adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação. 

14.8. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, na DCL, caso não esteja disponível no Sistema de Eletrônico de Informação (SEI). 

14.9. Cabe ainda, recurso contra a decisão de: 

14.9.1. Anular ou revogar o Pregão Eletrônico; 

14.9.2. Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com o Município de Dois Irmãos do Buriti-MS. 

14.10. Os recursos acima deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
do ato, e terão efeito suspensivo; 

14.11. A intimação dos atos referidos no subitem 14.9, alíneas "a" e "b",  sera  feita mediante publicação 
na imprensa oficial e comunicação direta As licitantes participantes do Pregão Eletrônico, que poderão 
impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

14.12. Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos; 

14.13. 0 recurso será dirigido A autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo 
subir, devidamente informados, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento do recurso. 

15. DA ADJUDICAÇÃO'E DA LIOMOLOGACÃ6 43 
15.1. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o menor 
preço apurado, a Pregoeira declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) item(s) 
ADJUDICANDO-0(s). 

15.2. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas A sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico 
https://www.gov.bricompras/pt-br/  sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na 
legislação pertinente. 

15.3. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não 
houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu 
o recurso. 

15.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e s6 poderá ser 
realizada depois da adjudicação. 

15.5. Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisão, essa deverá ser submetida A 
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira. 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

16.1. Homologada a licitação  sera  formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo 
obrigacional, onde constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso das 
licitantes vencedoras, se convocadas, vierem celebrar contrato para prestação de serviços, nas condições 
definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem executar 
o objeto pelo preço do primeiro classificado, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos 
propostos. 
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16.2. A Pregoeira convocará formalmente as licitantes, com antecedência  minima  de 03 dias úteis, 
informando o local, dia e hora para a reunido e assinatura da Ata de Registro de Pregos. 

16.3. 0 prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu 
transcurso, for solicitado pela licitante convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
pregoeiro. 

16.4. Colhidas as assinaturas, a Departamento de Compras e Licitações providenciará a imediata 
publicação da Ata no Diário Oficial do Município. 

16.5. A empresa com preços registrados passará a ser denominada Detentora da Ata de Registro de 
Preços, após a respectiva assinatura da Ata. 

16.6. Caso a licitante primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata 
de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Pregoeira convocará 
as demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação. 

16.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a 
assinatura de Ata de Registro de Preços e prestação de serviços, as licitantes estarão liberadas dos 
compromissos assumidos. 

16.8. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da 
data de publicação de seu extrato. 

17. DO TERMO DE CONTRATO 

17.1. 0 prazo para assinatura do instrumento contratual será de até 10 (dez) dias a contar da regular 
convocação que poderá ser de maneira direta ou por meio de publicação na Imprensa Oficial. 

17.1.1. 0 prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.2. É facultado ao Município de Dois Irmãos do Buriti, quando a convocada, não assinar termo de 
Contrato, não aceitar, ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, sem 
prejuízo das penalidades previstas na legislação pertinente, convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, ou revogar a licitação  (art.  64, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93). 

17.3. A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato caberão as Usuárias da  
ARP,  através de servidores designados, nos termos do  art.  67 e 73 da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.4. A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato  (art.  76 da Lei Federal 
n° 8.666/93). 

17.5. A Administração poderá obrigar a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, incluindo empregados em serviço, se 
verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou do material empregado. 

17.6. 0 contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, 
com as conseqüências indicadas no  art.  80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato 
convocatório. 

17.7. 0 prazo de vigência do contrato  sell  consignado no próprio instrumento, com termo inicial a 
contar da data de sua assinatura, prorrogável na forma do  art.  57, da Lei Federal n°8.666/93. 

17.8. 0 contratante poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
seu valor inicial, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no  art.  65, I, "letra h" c.c. § 1° da Lei 
Federal n°8.666/93. 

17.9. A contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que 
lhe foram exigidas na licitação. 



PREFEITUFtA DE DOIS IRMAOS DO BURITI B-Urifid'  * 

riotessu ii 140 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

18. DO.PAGAMIENTh 

18.1. 0(s) pagamento(s) devido(s) a Contratada, em decorrência do fornecimento do objeto desta 
licitação será(ão) efetuado(s) em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do 
efetivo recebimento do bem ou serviço, conforme dispõe o  art.  40, Inciso XIV, alínea "a" da Lei Federal 
n° 8.666/93, e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente atestadas e visadas por 
funcionários deste Município. 

18.2. 0(s) pagamento(s) somente será(ão) efetuado(s) após a comprovação, pela Contratada, de que se 
encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação 
das Certidões Negativas de Débito com as fazendas públicas Federal, Estadual e Municipal, apresentar 
CRF FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT. 

18.3. Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da contratada, o prazo  tern  sua contagem 
suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, 
prosseguimento A. contagem. 

18.4. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível A. contratada, 
aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a titulo de compensação financeira, que será o produto resultante do 
mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês 
correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

18.5. Entende-se por atraso o período que exceder o previsto no subitem 18.1. 

18.6. 0 Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o produto 
fornecido não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

18.7. 0 Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Pregão. 

18.8. Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu critério, poderá 
devolve-la para as devidas correções, ou aceitá-la, com a justificativa da parte que considerar indevida. 

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

18.10. 0 Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso 
que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
..,A.MtkiMirl.• 

19.1. As despesas decorrentes deste Pregão correrão por conta da dotação orçamentária das Usuárias da 
Ata de Registro de Preços, de acordo com as suas finalidades, devendo constar os dados das fichas 
orçamentárias em cada Autorização de fornecimento. 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. 0 Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, responsável pelo presente Pregão reserva-se o direito 
de: 

20.1.1. Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada 
ilegalidade no seu processamento, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei Federal n° 8.666/93; 

20.1.2. Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, 
na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 

20.1.3. Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova 
data. 

20.2. 0 ato de homologação do procedimento não confere o direito à contratação. 

20.3. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira com base na legislação vigente. 
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20.4. As decisões da pregoeira serão consideradas definitivas somente após homologação do 
procedimento pela Sr. Prefeito Municipal. 

20.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da competitividade entre os interessados,  desde que não comprometam o interesse da 
Administração e a segurança da contratação. 

20.6. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando de recurso administrativos, 
será feita nela se excluindo a data de inicio e incluindo a do vencimento e, não sendo computados, 
para esse fim, os feriados. 

20.7. A Pregoeira resolverá os casos omissos com base na legislação vigente. 

20.8. As informações inerentes a este Pregão poderão ser obtidas pelos interessados junto ao 
Departamento de Compras e Licitações, com a Pregoeira ou Equipe de Apoio, estando disponível para 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 12:00 horas, na sede municipal localizada na Av. 
Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmãos do Buriti- MS, telefone (67) 3243-1117 e/ou no  
e-mail:  lic itacao@do is irmaosdoburiti.m s.gov.br. 

20.9. Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados somente por meio da  Internet  no  site  
https://www.gov.br/compras/pt-br/  e alternativamente no  site:  doisirmaosdoburiti.ms.gov.br/ 

20.10. Fica eleito o foro da Cidade de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, para 
dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Dois Irmãos do Buriti-MS, 24 de novembro de 2021. 

MOISES PRF1RÀ DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Administração 

• 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021 
PROCESSO 146/2021 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA — ESPECIFICAÇÕES 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de  
software  de gerenciamento via  web  (internet), para a frota de veículos oficiais, bem 
como os que estão a disposição da Administração do Município de Dois Irmãos do 
Buriti/MS. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. 0 presente Termo de Referência tem a finalidade de definir o conjunto de elementos 
técnicos e operacionais que deverão nortear a execução dos procedimentos 
administrativos para a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de fornecimento de sistema integrado de captura eletrônica de dados para o 
gerenciamento, controle e gestão dos serviços de fornecimento de combustível ao 
Município de Dois Irmãos do Buriti. 

2.2. 0 objeto em tela não se restringe unicamente ao fornecimento de combustível 
Administração. Trata-se da prestação de serviços visando ao aumento na eficiência no 
tocante ao abastecimento dos veículos utilizados no cumprimento das atividades dentro 
do perímetro urbano do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, bem como o 
abastecimento da frota em outros municípios, de maneira a obter um controle 
padronizado. 

2.3. 0 Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, tendo por finalidade o perfeito 
cumprimento das suas funções institucionais, necessita que a sua frota, bem como os 
equipamentos utilizados na conservação dos prédios públicos, praças, jardins, passeios 
públicos, vias de acesso, funcione com máxima eficiência de modo a auxiliá-lo da 
melhor maneira possível. Para tanto, aquisição de combustível é primordial para o 
funcionamento das atividades desenvolvidas pela Administração Pública. 

2.4. Contudo, visando maior controle e economia para o Município de Dois Irmãos do 
Buriti/MS, mostra-se necessário o objeto, incluindo-se a administração e 
gerenciamento informatizado dos serviços, por meio de cartão magnético ou micro 
processado em rede de postos credenciados, de acordo com as condições e 
especificações deste Termo de Referência. 

2.5. Tal modalidade de prestação de serviço é uma tendência de crescente utilização tanto 
na iniciativa privada como em órgãos públicos na Administração Direta e Indireta, 
consequência das inúmeras vantagens que oferece, tendo sido utilizada por vários 
órgãos do Executivo Estadual, Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça do 
Estado, sendo aprovado pela Corte Estadual de Contas. 

2.6. Em consonância com o Principio da Eficiência que deve nortear todas as contratações 
da Administração, o Município de Dois Irmãos do Buriti/MS adota essa modalidade de 
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serviço como importante instrumento gerencial e operacional, objetivando atingir os 
seguintes resultados: 

a) Redução de despesas com a frota, através de controles dinâmicos e eficazes; 

b) Redução de despesas administrativas relativas à frota (coleta de dados, digitação, 
emissão de faturas, controles, espaço fisico, pessoal); 

c) Evolução dos controles, veracidade e redução do tempo de compilação e análise de 
dados; 

d) Melhoria do gerenciamento da abastecimento dos veículos através do controle de 
gastos por veiculo, mediante cartão magnético ou micro processado em postos 
credenciados; 

3. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. 0 objeto tem por finalidade a prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou 
fornecimento de combustível, para a frota de veículos oficiais, veículos a disposição da 
Administração do Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, com utilização de  software  
de gerenciamento via  web  (interne°. 

3.2. 0 objeto terá como critério de aceitabilidade o menor preço global, no elemento de 
despesa 3.3.90.30 e 3.3.90.39, por se tratar de serviço para fins de gerenciamento de 
frota com sistema informatizado integrado de gerenciamento, envolvendo a gestão da 
frota com intermediação dos serviços de abastecimento. 

3.3. Os serviços serão prestados por empresa especializada em sistemas informatizados de 
gestão, com utilização de  software  de gerenciamento via  web  (internet) e utilização de 
cartões magnéticos. 

3.4. A empresa Detentora da Ata de Registro de Preços - DETENTORA  ARP  deverá 
disponibilizar equipamentos eletrônicos de leitura e gravação de dados para cartão 
individual micro processado nos estabelecimentos credenciados. 

3.5. A DETENTORA  ARP  deverá oferecer  software  de gerenciamento de toda a atividade, 
via  web (Internet),  que deverá manter as seguintes funcionalidades: 

3.5.1. Disponibilizar relatórios gerenciais (financeiros e operacionais) de controle das 
despesas com o consumo de combustíveis da frota da municipalidade, com 
atualização 

3.5.2. Consolidar as informações em tempo real  (online),  ou seja, no momento em que 
elas ocorrerem, consubstanciando relatórios que contenham no mínimo: 

a) Identificação do veiculo (Marca/Modelo/Placa/Quilometragem); 

b) Identificação do servidor (Nome/CPF/Unidade Gestora); 

c) Identificação do estabelecimento; 

d) Valor total do fornecimento; 

e) Data e horário; 

0 Tipo de combustível; 

3.5.3. Dispor de mecanismo que restrinj a abastecimentos, em parâmetros relacionados 
quilometragem dos veículos, a serem estabelecidos pela Administração. 

3.5.4. Disponibilizar recursos que possibilite bloqueio e cancelamento imediato dos 
cartões magnéticos que forem extraviados ou inutilizados. 
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3.5.5. 0 sistema de gerenciamento de dados da empresa DETENTORA  ARP  deverá, 
necessariamente, individualizar o usuário que realizou o abastecimento (de acordo 
com a Ordem de Serviço gerado pelo sistema), indicando de forma detalhada a 
data (dd/mm/aa), hora (hh/mm), local, nome do posto de abastecimento, 
quilometragem do veiculo, identificação do veiculo, contendo os abastecimentos 
pré-aprovados e negociados, e, ainda, a evolução dos créditos dos cartões e da 
conta de cada unidade administrativa/órgão. 

3.5.6. Os dados deverão ser capturados individualmente ou em lote, conforme critério 
adotado pela Administração, por meio eletrônico ou magnético. 

3.5.7. 0 sistema proposto deverá possuir rotina de extração de dados para disponibilizar 
todas as informações, em meio eletrônico, que a DETENTORA  ARP  detenha 
sobre a frota de veículos ou dos equipamentos do Usuário  ARP.  

3.5.8. Manter Central de Atendimento  online  para atendimento aos usuários que 
encontrem dificuldades em realizar abastecimentos, disponibilizando recursos para 
atendimento dentro do horário comercial. 

3.5.9. Fornecer, sem ônus ao Usuário  ARP,  a licença de uso de  software  que viabilize o 
gerenciamento do cadastro e das despesas com abastecimento e responsabilizar-se 
pela produção do sistema em questão, incluindo, mas não se limitando, os 
equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema em  site  próprio, 
manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, migração,  backup,  
recuperação, segurança, ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras 
atividades, softwares,  hardwares  ou serviços necessários à operação e produção 
plena do sistema com todas as suas funcionalidades previstas. 

3.5.10. Disponibilizar, sem ônus ao Usuário da  ARP,  programa de capacitação de 
pessoal para todos os condutores e gestores envolvidos no processo de utilização 
do gerenciamento de abastecimento. 

3.5.11. Disponibilizar, sem ônus ao Usuário da  ARP,  as atualizações das 
funcionalidades do  software.  

3.5.12. Atender as solicitações do USUÁRIO da  ARP,  a qualquer tempo, referente a 
credenciamento de novas fornecedoras, devendo o credenciamento ser efetivado 
em prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, salvo justificativa razoável. 

3.5.13. Guardar sigilo sobre os dados do USUÁRIO  ARP  constante do seu banco de 
dados, devendo mantê-las arquivadas, após a extinção da Ata de Registro de 
Preços e/ou Contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos. 

3.5.14. Disponibilizar o  software  para acesso via  web  das informações e relatórios da 
frota do USUÁRIO  ARP,  de forma acumulada, pelo menos nos últimos 6 (meses) 
meses, incluindo mínimo de 03(três) cotações de preços. 

3.5.15. Em caso de falhas na comunicação de dados ou no sistema, a transação deverá 
ser autorizada ou pela Central de Atendimento, ou outro sistema que obedeça aos 
procedimentos previstos. 

3.6. Os cartões magnéticos deverão ser entregues no Município de Dois Irmãos do Buriti-
MS, observado o prazo máximo de 12 (doze) dias úteis, contados a partir da solicitação 
do Usuário da  ARP,  que deverá ser via sistema, contendo os dados de identificação de 
cada veiculo, mencionados no subitem abaixo. 
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3.6.1. A DETENTORA  ARP  deverá apresentar, para apreciação e aprovação do 
Usuário da  ARP,  o modelo dos cartões magnéticos que deverá conter, 
obrigatoriamente, a seguinte descrição: 

a) Município de Dois Irmãos do Buriti—MS; 

b) 0rgdo; 

c) Unidade; 

d) Modelo do veiculo; 

e) Placa do veiculo. 

3.6.2. Por solicitação do Gestor da Ata de Registro de Preços ou Contrato via sistema, a 
DETENTORA  ARP  deverá substituir em no máximo 10 (dez) dias Ateis, os 
cartões magnéticos que: 

a) Tenham perdido a validade; 

b) Apresentarem defeito que impeça a sua utilização; 

c) Tenham sido extraviados. 

3.6.3. Para equipamentos similares (motores estacionários, motores de popa, cortadores 
de grama, minimotos, minicarros, empilhadeiras) e demais equipamentos cuja 
locomoção até o posto de combustíveis credenciado, seja inviável ou impossível 
ou que não possuam hodômetro, poderão ser utilizados cartões denominados 
"Genéricos", sendo sua utilização permitida sob responsabilidade de um único 
usuário para cada cartão que manterá os controles complementares descritivos da 
utilização e o cadastro  sera()  efetivados através do número de série ou registro de 
cada equipamento. 

4. DO  SOFTWARE  DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO 

4.1. Gestão de abastecimento de combustíveis, assemelhados, com utilização de cartões 
magnéticos, para a frota de veículos oficiais, veículos à disposição da Administração 
Municipal e equipamentos similares, com utilização de  software  de gerenciamento via  
web  (interne°. 

4.1.1. Os valores estimados do objeto da presente licitação, não geram nenhum 
compromisso de consumo integral por parte do Usuário  ARP.  

4.1.2. A empresa DETENTORA  ARP  deverá, através de credenciamento, disponibilizar 
uma rede de postos de combustíveis para abastecimento dos veículos e 
equipamentos similares, que serão fornecidos mediante apresentação de cartões 
magnéticos disponibilizados pela DETENTORA  ARP  ao USUÁRIO  ARP,  
correspondentes ao número de veículos da frota da municipalidade; 

4.1.3. Rede credenciada de postos de combustível presentes no município de Dois 
Irmãos do Buriti e na capital do Estado de Mato Grosso do Sul, com mínimo de 
três bandeiras diferentes, e pelo menos 05 Posto credenciado no Estado de SP, em 
uma raio de até 50 Km da cidade de Barretos-SP (Hospital de combate ao  Cancer),  
prontos para atender no prazo máximo de 10 (dez) dias após assinatura da Ata de 
Registro de Preços ou Contrato; 

4.1.4. Os postos disponibilizados pela DETENTORA  ARP  deverão prestar serviços de 
abastecimento o mínimo de segunda-feira a domingo das 06:00 as 22:00 horas; 
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4.1.5. A cada órgão da Administração Direta, corresponderá uma cota mensal de 
combustível, de acordo com regulamentação da Secretaria de Planejamento e 
Finanças. As solicitações dos créditos correspondentes as cotas de consumo, por 
veiculo, serão feitas periodicamente A. empresa, de acordo com o consumo de cada 
veiculo em particular, mediante requisição própria formalizada pelo empenho que 
dê cobertura para as despesas, assinada pelo Gestor da Ata de Registro de Preços 
ou Contrato — nomeado pela municipalidade. 

4.1.6. Os fornecedores credenciados A. DETENTORA  ARP  somente poderão atender as 
solicitações por meio de seus respectivos cartões magnéticos, identificados 
conforme descrito no item 3.6, e em quantidades pré-aprovadas pelo gestor da 
frota, tomando cuidado de consultar o saldo antes do abastecimento. 

4.1.7. A DETENTORA  ARP  deverá disponibilizar os seguintes sistemas para consulta 
de créditos nos cartões: 

a) Sistema de saldo dos créditos (podendo ser em litros/R$), a ser verificado no 
posto/estabelecimento conveniado por meio de extratos individuais, a cada 
utilização do cartão, onde conste o saldo atual do cartão; 

b) Sistema de consulta geral via internet, por meio de senha. 

4.1.8. A DETENTORA  ARP  fornecerá ao USUÁRIO  ARP  o crédito necessário para o 
abastecimento dos veículos e equipamentos, conforme definição do Usuário  ARP  
através de seu(s) gestor (es), mediante o envio do devido documento de empenho. 

4.1.9. A DETENTORA  ARP  disponibilizard por meio da internet, relatórios de dados 
contendo a utilização dos cartões por cada veiculo, o consumo por quilômetro 
rodado, tipo de combustível e o total de combustível utilizado no período, que 
servirá de base para o faturamento. 

4.1.10. A Detentora  ARP  deverá manter controle dos estabelecimentos de 
abastecimento quanto A. regularidade e qualidade dos combustíveis. 

4.1.11. No caso de identificação da adulteração de combustíveis, infrações legais ou 
normativas cometidas pelos estabelecimentos credenciados, a Usuária  ARP  se 
obriga a informar de imediato A. Usuária  ARP  e denunciar as autoridades 
competentes as irregularidades, adotando em paralelo as medidas necessárias ao 
saneamento. 

4.1.12. 0 preço a ser pago pelo combustível terá como limite o valor praticado A. vista 
no posto credenciado, no momento do abastecimento. 

4.1.13. Promoções, descontos ou vantagens promovidas pelos estabelecimentos 
credenciados deverão se estender irrestritamente à Usuária  ARP.  

4.1.14. Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os 
dados dos valores médios e máximos praticados por Unidade da Federação 
divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), conforme definido no termo 
de referência, aplicado o percentual de desconto aferido na proposta. 

4.1.15. Serão configurados como abusivos os valores superiores aos valores ao 
estabelecido na forma acima. 

4.1.16. No caso de configuração de valor abusivo, a DETENTORA DA  ARP  deverá 
submeter justificativa do preço praticado à USUÁRIA DA  ARP,  respondendo por 
eventual dolo ou culpa decorrente de erro ou omissão, inclusive com o 
ressarcimento de valores. 
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4.1.17. A USUÁRIA DA  ARP,  a qualquer tempo, se reserva ao direito de promover 
diligências sobre quaisquer preços de produtos ou serviços informados pela 
DETENTORA DA  ARP,  configurados abusivos ou não. 

4.1.18. Todos os estabelecimentos da rede credenciada deverão atender aos requisitos 
estabelecidos nas Resoluções ANP n° 41/2013 e ANP n° 57/2014. 

4.1.19. Relatórios devem estar disponibilizados  online.  

4.2. DOS ABASTECIMENTOS 

4.2.1. A USUÁRIA DA  ARP  fornecerá a Detentora da ARP/Contratada, após a 
assinatura da Ata de Registro de Preços ou Contrato, o cadastro completo e 
atualizado dos veículos, condutores e Unidade Gestora, contendo os seguintes 
dados: 

a. Placa; 

b. Marca/Modelo; 

c. Combustível; 

d. Ano de fabricação; 

e. Lotação (Unidade e Código da Unidade); 

f. Hodômetro; 

4.2.2. Nome, CPF, RG, Data Nascimento, Endereço e Unidade dos condutores. 0 
Sistema Tecnológico Integrado viabilizará o pagamento do abastecimento de 
combustíveis, sendo que, para tal, os veículos terão seu próprio cartão magnético e 
cada condutor deverá ter sua identificação validada durante a execução de 
qualquer operação realizada na rede de estabelecimentos credenciados pela 
DETENTORA  ARP,  sendo de responsabilidade da mesma a solução que iniba ou 
identifique com agilidade e segurança as eventuais utilizações não autorizadas. 

4.2.3. 0 sistema utilizado deverá permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha em 
tempo real para gerenciamento, acompanhamento e ações proativas tanto por parte 
do Usuário  ARP,  quanto por parte da Detentora. 

4.2.4. A recuperação e o processamento das informações relativas as operações 
realizadas para cada um dos veículos deverão ser descentralizados e automáticos, 
quando do retomo dos a Unidade Gestora. 

4.2.5. A Secretaria de Planejamento e Finanças deverá estabelecer, de forma 
independente e para cada veiculo da frota, um limite de utilização do cartão para o 
abastecimento, o qual não poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do 
Responsável pela Unidade Gestora. Os atendimentos realizados pela rede 
credenciada sem a devida cobertura de crédito serão de total responsabilidade da 
DETENTORA  ARP.  

4.2.6. A rede de postos de combustível credenciada deverá estar equipada para aceitar 
transações e processos de contingência para finalização da transação. 

4.2.7. 0 sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a 
seguir, independentemente da solicitação do condutor. 

a. Identificação do posto (Nome e Endereço); 

b. Identificação do veiculo (placa); 
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c. Tipo de Combustível (para o serviço de abastecimento); 

d. A data e hora da Transação (abastecimento); 

e. Quantidade de litros de combustível; 

f. Valor da operação (abastecimento). 

4.2.8. 0  software  de Gestão de Abastecimento, os Equipamentos Periféricos e os 
Cartões da DETENTORA  ARP  deverão compreender: 

a. Registro informatizado dos dados de abastecimento e disponíveis para consulta 
via  WEB,  propiciando informações da data e hora do abastecimento; 

b. Emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o 
controle das despesas, condutores e consumo especifico por veiculo, além dos 
possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados; intervalo de tempo entre 
transações; capacidade do tanque/veiculo  etc);  

C. Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das 
características dos veículos e equipamentos automotivos; 

d. 0 fornecimento, sem  emus  para a Administração, de cartões magnéticos para cada 
veiculo, equipamento automotivo e equipamento acoplado da frota atual, devendo ainda 
permitir a emissão de novo cartão para os casos de perda ou extravio, cujo custo 
adicional deverá ser de responsabilidade das Unidades Gestoras; 

e. 0 cancelamento imediato do cartão, para os casos de perda ou extravio; 

f. Identificação do condutor no momento da utilização dos serviços de 
abastecimento por meio de senha pessoal; 

g. Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a 
solução tecnológica utilizada pela DETENTORA  ARP,  os quais deverão ser 
disponibilizados. 

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1. Os SERVIÇOS  sera()  recebidos: 

5.1.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade 
com as especificações constantes do Edital e da proposta. 

5.1.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 
10 (dez) dias do recebimento provisório. 

5.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 
DETENTORA  ARP  

6.1. Credenciar no prazo de 10 (dez) dias da assinatura da Ata de Registro de Preços ou 
Contrato, sob pena de rescisão, rede de empresas credenciadas, equipadas para aceitar 
transações do sistema integrado da DETENTORA  ARP  nos Municípios indicados no 
termo de referência. 

6.2. A implantação dos serviços objeto desse certame pela DETENTORA  ARP,  
compreendem: 
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a. Cadastramento inicial dos veículos e usuários; 

b. Estudo da logística da rede de atendimento; 

c. Estrutura de gestão; 

d. Créditos aos veículos; 

e. Implantação dos sistemas tecnológicos; 

f. Treinamento de usuários. 

6.3. Aceitar as determinações de rotina e disciplina próprias do Município de Dois irmãos 
do Buriti-MS, desde que compatíveis e factíveis a execução da Ata de Registro de 
Preços ou Contrato. 

6.4. As redes credenciadas deverão estar equipadas para efetuarem transações  online.  

6.5. 0 descredenciamento de um estabelecimento deverá ser compensado com o 
credenciamento de outro, na mesma regido, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 0 
encarregado da base de gerenciamento deverá ser informado com antecedência do 
descredenciamento em, no máximo, 2 (dois) dias Ateis. 

6.6. Exercer todas as atividades inerentes A. direção, coordenação, fiscalização, 
administração, gerenciamento e execução dos serviços, fornecendo relatórios 
gerenciais de controle da situação (histórico de quilometragem, custos, identificação do 
veiculo, datas, horários, tipo de combustível  etc)  e das despesas de abastecimento de 
cada um dos veículos da frota. 

6.7. Fornecer/instalar, as suas expensas, sistemas operacionais  (software)  para 
processamento de informações nos cartões eletrônicos, terminais e na base de 
gerenciamento, bem como todo e quaisquer equipamentos ou acessórios necessários 
realização dos serviços, excetuando-se no que concerne à emissão de cartões 
eletrônicos ou magnéticos extras, emitidos em 2a  via. 

6.8. Fornecer cartões magnéticos ou eletrônicos para a realização de todas as operações da 
Ata de Registro de Preços ou Contrato e bem assim emitir cartões adicionais. 

6.8.1. Qualquer operação somente será possível após a identificação do usuário através 
do número de seu CPF e da digitação de senha do cartão do veiculo, válida para 
cada usuário. 

6.8.1.1. 0 controle de emissão, cancelamento ou bloqueio de cartões eletrônicos ou 
magnéticos deverá ser imediato,  online  e ficará a cargo do encarregado da 
base de gerenciamento, mediante emprego de rotina/senha especifica. 

6.8.1.2. Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha. 

6.8.1.3. 0 uso indevido do cartão de veiculo não autorizado, cancelado ou 
bloqueado pela base operacional, se constatado, será considerado falha e as 
despesas efetivadas serão pagas pela empresa DETENTORA  ARP.  

6.8.1.4. Cada veiculo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter 
sua identificação validada através do número de seu CPF e uso de senha, 
durante a execução de qualquer operação realizada na rede credenciada. 

6.8.1.5. Em caso de não funcionamento ou a apresentação de defeitos, outro cartão 
deverá ser remetido no prazo de 7 (sete) dias úteis, sem qualquer ônus para o 
Município. Durante esse período, o abastecimento deverá ser efetuado de 
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forma manual, mediante autorização do encarregado da base de 
gerenciamento. 

6.8.2. As informações referentes ao abastecimento operado manualmente, devem ser de 
imediato lançadas na base de dados do sistema pela DETENTORA  ARP.  

6.8.2.1. No momento do abastecimento após, poderá o usuário socorrer-se da forma 
manual, na hipótese de haver interrupção por qualquer motivo na rede de 
transmissão de dados ou por danos no cartão magnético ou eletrônico que 
impeçam a sua leitura. 

6.8.2.2. Solucionado o problema, as informações referentes ao abastecimento 
operados manualmente, devem ser de imediato lançadas na base de dados do 
sistema pela DETENTORA  ARP.  

6.8.2.3. 0 abastecimento, nestes casos, em hipótese alguma poderá ser efetuado sem 
a autorização do encarregado da base de gerenciamento. 

6.8.2.4. A DETENTORA  ARP  efetivará o atendimento com solução de problemas 
no prazo máximo de 10 (dez) horas, após o conhecimento do evento. 

6.8.2.5. A DETENTORA  ARP  deverá manter informado o encarregado da base de 
gerenciamento, sobre todas as providências adotadas para a solução dos 
problemas apresentados. 

6.9. Providenciar, junto à base de gerenciamento que funcionará na USUÁRIA  ARP  do 
Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, a instalação de  software  de gerenciamento da 
frota do sistema, via  web,  que possibilitará acesso on-line a todos os dados relativos 
aos veículos e usuários, permitindo a emissão de relatórios gerenciais e/ou 
circunstanciais. 

6.9.1. 0 sistema implantado deverá ser compatível com a plataforma  Windows,  
utilizada pelo Município. 

6.9.2. Os relatórios gerenciais deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a.- cadastro dos veículos; 

b.- composição da frota; 

c.- cadastro de usuários; 

d.- cadastro de estabelecimentos; 

e.- histórico do veiculo — dia, hora, condutor, quilometragem, quantidade de litros 
fornecida, prego por litro, valor total e local do abastecimento. 

f.- preços praticados nos postos de abastecimento; 

g.- analise de consumo de combustível — consulta por veiculo de gastos com 
abastecimento; 

h.- consumo de combustível — média de quilometragem por litro de combustível; 

evolução de despesas com a frota — gasto total da frota; 

j.- extrato de conta por veiculo — consulta de saldo referente aos gastos dos 
veículos; 

k.hodômetro — quilometragem do veiculo nos intervalos de abastecimento. 
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6.9.3. Disponibilizar Central de Atendimento  online,  que deverá atender 
satisfatoriamente as solicitações que vierem a existir. 

6.10. Ministrar, a qualquer tempo e durante a execução da Ata de Registro de Preços ou 
Contrato, os treinamentos e consultoria necessários ao gestor e usuários do sistema, 
envolvidos na utilização da solução proposta, sem qualquer ônus ao Município. 

6.10.1. Referidas solicitações deverão ser atendidas num prazo máximo de 36 (trinta e 
seis) horas. 

6.10.2. Poderá, ainda, o Município, solicitar, a qualquer tempo e durante a execução da 
Ata de Registro de Preços ou Contrato, o comparecimento do consultor da 
empresa DETENTORA  ARP,  para fins de esclarecimentos que se fizerem 
necessários, devendo tais solicitações serem atendidas num prazo máximo de 36 
(trinta e seis) horas. 

6.11. As redes credenciadas deverão responder aos pedidos de cotações e orçamentos para a 
execução dos serviços de manutenção, num prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da solicitação encaminhada pela base operacional através do referido sistema  
online,  oportunidade em que deverá informar o prazo para a execução do serviço, 
sujeitando tal informação 6. aprovação do Usuário  ARP.  

6.12. A rede de postos credenciados deverá permitir alternativa de abastecimento com os 
combustíveis: álcool, gasolina, diesel e diesel S10. 

6.13. Fornecer senhas individualizadas para cada usuário cadastrado. 

6.13.1. 0 cartão magnético ou eletrônico deverá estar vinculado a cada veiculo 
constante da frota do Município. 

6.13.2. Cada cartão magnético ou eletrônico receberá uma carga mensal, em valores, para 
abastecimento. Os valores poderão ser alterados, de acordo com determinações da base 
de gerenciamento. 

6.14. Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato, em 
compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS 

7.1. Fica sob a responsabilidade do Município de Dois Irmãos do Buriti-MS: 

7.1.1. Efetuar os pagamentos de acordo com as condições estipuladas na Ata de Registro de 
Preços ou Contrato desde que a Detentora da ARP/Contratada esteja cumprindo com as 
obrigações inerentes. 

7.1.2. Comunicar à DETENTORA  ARP  as deficiências ou irregularidades encontradas na 
execução dos serviços. 

7.1.3. Fornecer e manter local/equipamento apropriado à instalação do  software  de 
gerenciamento e administração dos serviços, bem como pessoal capacitado, que tenha 
conhecimentos de informática e acesso à interne. 

7.1.4. Devolver/inutilizar qualquer cartão magnético ou eletrônico fornecido com defeito ou 
que tenha sido danificado. 

7.1.5. Atestar as faturas correspondentes aos serviços prestados, por intermédio de 
funcionários do Município. 

8. DA VIGÊNCIA 
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8.1. 0 Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data 
da sua assinatura. 

8.2. 0 prazo de vigência do contrato (se firmado) será contado da data da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, a critério da Administração, por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 
(sessenta) meses, nos termos do  art.  57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, desde que 
satisfeitos os seguintes requisitos: 

8.2.1. Regular e boa execução contratual; 

8.2.2. Ausência no "mercado" de sistemáticas de contratação mais vantajosas técnica e 
economicamente ao USUÁRIO  ARP.  

9. ESTIMATIVA DE CONSUMO EM LITROS DE COMBUSTÍVEIS: 

9.1. Os serviços de abastecimento serão destinados aos veículos e equipamentos a serviço 
do município e também em outros municípios que por ventura necessitarem de 
abastecimento, com isto e com base em estudos realizados, temos como necessária as 
quantidades a seguir: 

QUANTITATIVO ESTIMADO EM LITROS DE COMBUSTÍVEL POR  UNMADE  
SECRETARIAS Gasolina Diesel Diesel S10  
SEC.  MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URB 32.400 8.734 88.000  
SEC.  MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 29.700 10.65 29.700  
SEC.  MUN. ADMINISTRAÇÃO 9.000 0 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 10.800 2.636 18.000 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS 4.500 479 
FUNDO MUN. DE SAUDE 45.000 0 
FUNDO MUN. DE SAUDE (hospital) 50.000 0 16.000 
FUNDO MUN. DE SAUDE (PSF Urbano) 20.000 0 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.000 0 

TOTAL 210.400 22.50 151.700 

10. DO VALOR ESTIMADO DOS COMBUSTÍVEIS SEGUNDO RESUMO SEMANAL 
PESQUISA ANP 03/11/2021. 

10.1. Os valores estimados levaram em consideração os preços divulgados pela ANP em 
pesquisa semanal realizada em 03/11/2021, para os quais, as proponentes deverão 
assegurar percentuais de descontos sobre a média dos preços médios pesquisados 
conforme abaixo. 

MUNICÍPIOS PESQUISADOS FONTE ANP 03/11/2021 Gasolina 
Diesel 

Comum 
Diesel 

S10 
Campo Grande 6,366 5,115 5,173 
Dourados 6,371 5,145 5,276 
Ponta Pord 6,533 5,112 5,244 
Três Lagoas 6,591 5,213 5,325 

Média 6,465 5,146 5,254 

11. DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO INCLUSO TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

11.1. (0 valor estimado para a licitação é de: R$  
) contabilizados pela soma dos valores que serão 

discriminados no quadro comparativo a seguir: 
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Combustível Quant. 
Média ANP Taxa Total  (Comb  

+ taxa) unitário Total 1,58% 
Gasolina comum 210.400 6,465 1.360.236,00 21.491,73 1.381.727,73 
diesel comum 22.500 5,146 115.785,000 1.829,40 117.614,40 
Diesel S 10 151.700 5,254 797.031,80 12.593,10 809.624,90 

Total Geral 2.273.052,80 35.914,23 2.308.967,03 

11.2. A taxa de administração máxima a ser cobrada será de 1,58%(um virgula cinquenta e 
oito por cento) POSITIVA, percentual apurado em pesquisa de mercado junto as fontes 
que foram possíveis ser consultadas nos termos que se refere o Estudo Técnico 
Preliminar. 

11.3. Poderá ser informada taxa negativa na proposta devendo, para tanto, observar o item 
8.5.1.2.1 do edital. 

12. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS 

12.1. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta das 
Secretarias Municipais de Dois Irmãos do Buriti, Estado do Mato Grosso do Sul, na 
qualidade de Usuárias 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 
Federal n°8.666/93 e alterações. 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. 0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, de acordo com a fornecimento, nas 
quantidades solicitadas pelo Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, mediante crédito 
em conta corrente em nome da empresa Detentora, na instituição bancária apontada 
pela mesma. 

13.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal e/ou fatura do(s) serviço(s) 
executado(s) devidamente atestada, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser 
emitida em nome do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS e conter a quantidade, o 
preço unitário e o total dos produtos expressos em reais, devidamente acompanhada da 
cópia da nota fiscal emitida pela empresa credenciada executante do(s) serviço(s). 

13.3. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) serviço(s) executado(s), a(s) empresa(s) 
deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade da Ata de Registro de 
Preços ou Contrato) os seguintes documentos: 

a. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, Estaduais e 
Municipais; 

b. Certidão de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

c. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista. 

14. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

14.1. A execução do objeto do contrato oriundo desta licitação será acompanhada e 
fiscalizada pelo Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, através de servidor nomeado, 
designado para este fim, denominado de fiscal do contrato, a quem competirá, entre 
outras atribuições: 

14.1.1. Solicitar a empresa e seus prepostos, ou obter da Administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da 
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execução do objeto e anexar aos autos do processo correspondente copia dos 
documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências. 

14.1.2. Verificar a conformidade da execução com as normas especificadas na 
legislação e no instrumento. 

14.1.3. Ordenar à empresa a correção ou refazimento do objeto ou parte dele executado 
com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações constantes do 
edital ou da legislação aplicável. 

14.1.4. Juntar os documentos necessários, relatórios das ocorrências (falhas) e demais 
informações relevantes observadas na execução do objeto, para envio ao 
conhecimento da autoridade superior e providências das medidas a serem 
adotadas, inclusive, instauração de procedimento administrativo e aplicação das 
sanções cabíveis. 

15. DOS RESULTADOS ESPERADOS 

15.1. Redução de despesas com a frota, através de controles dinâmicos e eficazes. 

15.2. Redução de despesas administrativas relativas à frota (coleta de dados, digitação, 
controles gerais, espaço fisico, pessoal). 

15.3. Flexibilidade do sistema de abastecimento e/ou manutenção dos veículos, por acesso 
facilitado a uma rede de serviços com qualidade e preços adequados. 

15.4. Agilidade nos procedimentos. 

15.5. Evolução dos controles, veracidade das informações e redução do tempo de 
compilação e análise de dados. 

15.6. Obtenção de informações sobre o abastecimento e/ou manutenção dos veículos, em 
tempo hábil para tomada de decisões corretivas. 

15.7. Melhoria do gerenciamento da manutenção preventiva e conetiva através do controle 
de quilometragem e consumo por veiculo. 

15.8. Redução de gastos inadequados através da utilização de relatórios de exceção. 

15.9. Eliminação de adiantamentos para o pagamento de combustíveis. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Aplicar-se-á a Lei Federal n.° 8.666/93, com suas posteriores modificações, aos casos 
omissos no presente Certame. 

16.2. Todas as comunicações do Usuário  ARP  à DETENTORA  ARP,  ou vice-versa, serão 
efetuadas por escrito e  so  assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, 
em duas vias, uma das quais ficará em poder do emitente depois de visada pelo 
destinatário. 

16.3. A Licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias para proceder 6. assinatura da 
Ata de Registro de Preços ou Contrato. 

Dois Irmãos do Buriti — MS, 24 de novembro de 2021. 

MOISES PEEEIRA DOS SANTOS 
Secretario Municipal de Administração 
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 146/2021 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: DATA: 

REPRESENTANTE: CARGO: 

RG: CPF: 

ENDEREÇO: TELEFONE: 

BANCO: AGÊNCIA BANCARIA: 

N° CONTA BANCARIA: CIDADE: 
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1 Gasolina Comum Litros 210.400 

2 Óleo Diesel S500 Litros 22.500 

3 Óleo Diesel S10 Litros 151.700 

1 Serviço de Controle e 
Gerenciamento do 

4 Abastecimento dos Taxa 2.273.052,80 
Veículos (Taxa de 
Administração). 

1. 0 lance deverá ser ofertado pelo percentual de desconto nos itens 1 a 3 e valor 
unitário no item 4. 

1.1. Os lances ofertados para o item n° 04, deverão ser oferecidos pela TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO CONVERTIDA PELA SEGUINTE FÓRMULA: 

1.1.1. As taxas negativas serão interpretadas como desconto a ser deduzido do valor a 
ser pago A CONTRATADA, dessa forma, os lances no sistema Compras.gov.br  
deverão ser feitos mediante aplicação da seguinte formula: 

Lance = 100 (R$) + Taxa de Administração (TA) 

1.1.1.1. 0 valor referencial resultante da fórmula acima deverá ser expresso em 
reais. Assim, para fins de preenchimento da proposta eletrônica de preços, 
a titulo meramente exemplificativo, poderão ser consideradas as seguintes 
demonstrações abaixo: 

1.1.1.2. Caso a licitante ofereça uma Taxa de Administração (TA) positiva, de 3% 
(três por cento), preencherá no sistema eletrônico do Compras.gov.br  o 
valor R$ 103,00 (cento e três reais). Caso a licitante ofereça uma Taxa de 
Administração (TA) negativa, por exemplo, de "-2%" (dois por cento 
negativo), preencherá no sistema eletrônico do Compras.gov.br  o valor R$ 
98,00 (noventa e oito reais). 
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DECLARAMOS QUE: 
a) Na proposta acima estão contabilizados todos os custos direitos e indiretos para a prestação dos 

serviços. 
b) Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 

CARIMBO DE CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

• 
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ANEXO  III  — MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS —  ARP  N. /2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 07/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 146/2021 

Aos de de 2021, no paço municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS, situada a Av. Reginaldo 
Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmãos do Buriti/MS, representada neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Wlademir de Souza  Volk,  nos termos da Lei n° 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n° 
8.666/93 e posteriores alterações, e demais normas aplicáveis, em face da classificação da proposta 
apresentada no Processo Administrativo n° 146/2021, modalidade PREGÃO ELETRONICO N° 
07/2021 — Registro de Preços, por deliberação da Pregoeira do Município, conforme Ata da sessão 
pública do dia e homologada em , RESOLVE registrar os preços para prestação de serviços 
de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, através de  software  de gerenciamento via  
web  (internet), para a frota de veículos oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração 
do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, através do Sistema de Registro de Preços oferecido pela 
empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , com sede , CEP , Município de  
telefone: , neste ato representado pelo(a) senhor(a) , portador do da cédula de 
identidade n° e do CPF n° , de cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame 
acima referido observada as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços para prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou fornecimento de 
combustível, através de  software  de gerenciamento via  web  (internet), para a frota de veículos 
oficiais, bem como os que estão à disposição da Administração do Município de Dois Irmãos 
do Buriti/MS. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde 
constarão os preços a serem praticados, com características de compromisso da detentora da ata 
se convocada, vier a celebrar contrato para execução do objeto nas condições definidas no edital 
e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os materiais 
pelo preço do primeiro classificado, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos 
propostos. 

2.2. A ata de registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de seu 
extrato. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelas Secretarias Municipais, que serão denominadas 
Usuárias da Ata de Registro de Preços. 

3.2. Caberá as Usuárias da  ARP  deste Município a responsabilidade, após o registro de preços, pelo 
controle do cumprimento de todas as obrigações relativas a execução do objeto, inclusive 
aplicação das sanções previstas no edital. 

3.3. Caberá ainda As Usuárias informarem ao órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, 
do não comparecimento da detentora da ata para a retirada da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, conforme o caso, visando A. convocação dos remanescentes e aplicação das 
penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso. 

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Orgdo Gerenciador do 
Sistema de Registro de Preços deste Município. 

3.5. 0 Município de Dois Irmãos do Buriti não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema 
Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, 
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respeitada a legislação relativa as licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de 
Preços preferência em igualdade de condições. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1. 0 objeto tem por finalidade a prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou 
fornecimento de combustível, para a frota de veículos oficiais, bem como os veículos a 
disposição da Administração do Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, com utilização de  
software  de gerenciamento via  web  (internet). 

4.2. Os serviços serão prestados por empresa especializada em sistemas informatizados de gestão, 
com utilização de  software  de gerenciamento via  web  (internet) e utilização de cartões 
magnéticos. 

4.3. A empresa Detentora da Ata de Registro de Preços - DETENTORA  ARP  deverá disponibilizar 
equipamentos eletrônicos de leitura e gravação de dados para cartão individual micro 
processado nos estabelecimentos credenciados. 

4.4. A DETENTORA  ARP  deverá oferecer  software  de gerenciamento de toda a atividade, via  web 
(Internet),  que deverá manter as seguintes funcionalidades: 

4.4.1. Disponibilizar relatórios gerenciais (financeiros e operacionais) de controle das 
despesas com o consumo de combustíveis da frota da municipalidade, com atualização 

4.4.2. Consolidar as informações em tempo real  (online),  ou seja, no momento em que elas 
ocorrerem, consubstanciando relatórios que contenham no mínimo: 

a) Identificação do veiculo (Marca/Modelo/Placa/Quilometragem); 
b) Identificação do servidor (Nome/CPF/Unidade Gestora); 
c) Identificação do estabelecimento; 
d) Data e horário; 
e) Tipo de combustível; 

4.4.3. Dispor de mecanismo que restrinja abastecimentos, em parâmetros relacionados 
quilometragem dos veículos, a serem estabelecidos pela Administração. 

4.4.4. Disponibilizar recursos que possibilite bloqueio e cancelamento imediato dos cartões 
magnéticos que forem extraviados ou inutilizados. 

4.4.5. Oferecer níveis hierárquicos dos servidores autorizados a operarem de acordo com a 
fase em que o processo de solicitação, análise, negociação, aprovação orçamentária, liberação 
para execução dos serviços, recebimento do serviço realizado e reintegração do veiculo á. frota 
do órgão/unidade. 

4.4.6. 0 sistema de gerenciamento de dados da empresa DETENTORA  ARP  deverá, 
necessariamente, individualizar o usuário que realizou o abastecimento (de acordo com a 
Ordem de Serviço gerado pelo sistema), indicando de forma detalhada a data (dd/mm/aa), hora 
(hh/mm), local, nome do posto de abastecimento, quilometragem do veiculo, identificação do 
veiculo, contendo tipo de combustível e quantidade ou abastecimentos pré-aprovados e 
negociados, e, ainda, a evolução dos créditos dos cartões e da conta de cada unidade 
administrativa/órgão. 

4.4.7. Os dados deverão ser capturados individualmente ou em lote, conforme critério adotado 
pela Administração, por meio eletrônico ou magnético. 

4.4.8. 0 sistema proposto deverá possuir rotina de extração de dados para disponibilizar todas 
as informações, em meio eletrônico, que a DETENTORA  ARP  detenha sobre a frota de 
veículos ou dos equipamentos do Usuário  ARP.  

4.4.9. Fornecer, sem ônus ao Usuário  ARP,  a licença de uso de  software  que viabilize o 
gerenciamento do cadastro e das despesas com manutenção da frota de veículos e abastecimento 
e responsabilizar-se pela produção do sistema em questão, incluindo, mas não se limitando, os 
equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema em  site  próprio, manutenção 
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das bases de dados, procedimentos de instalação, migração,  backup,  recuperação, segurança, 
ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras atividades, softwares,  hardwares  ou 
serviços necessários à operação e produção plena do sistema com todas as suas funcionalidades 
previstas. 

4.4.10. Disponibilizar, sem ônus ao Usuário da  ARP,  programa de capacitação de pessoal para 
todos os condutores e gestores envolvidos no processo de utilização do gerenciamento de 
abastecimento. 

4.4.11. Disponibilizar, sem ônus ao Usuário da  ARP,  as atualizações das funcionalidades do  
software.  

4.4.12. Atender As solicitações do USUÁRIO da  ARP,  a qualquer tempo, referente a 
credenciamento de novas credenciadas, devendo o credenciamento ser efetivado em prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, salvo justificativa razoável. 

4.4.13. Guardar sigilo sobre os dados do USUÁRIO  ARP  constante do seu banco de dados, 
devendo mantê-las arquivadas, após a extinção da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, por 
no mínimo, 05 (cinco) anos. 

4.4.14. Disponibilizar o  software  para acesso via  web  das informações e relatórios da frota do 
USUÁRIO  ARP,  de forma acumulada, pelo menos nos últimos 6 (meses) meses, incluindo 
mínimo de 03(três) cotações de preços. 

4.4.15. Em caso de falhas na comunicação de dados ou no sistema, a transação deverá ser 
autorizada ou pela Central de Atendimento, ou outro sistema que obedeça aos procedimentos 
previstos. 

4.5. Os cartões magnéticos deverão ser entregues no Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, 
observado o prazo máximo de 12 (doze) dias Ateis, contados a partir da solicitação do Usuário 
da  ARP,  que deverá ser via sistema, contendo os dados de identificação de cada veiculo, 
mencionados no subitem abaixo. 

4.5.1. A DETENTORA  ARP  deverá apresentar, para apreciação e aprovação do Usuário da  
ARP,  o modelo dos cartões magnéticos que deverá conter, obrigatoriamente, a seguinte 
descrição: 

a) Município de Dois Irmãos do Buriti—MS; 
b) Órgão; 
c) Unidade; 
d) Modelo do veiculo; 
e) Placa do veiculo. 

4.5.2. Por solicitação do Gestor da Ata de Registro de Preços ou Contrato via sistema, a 
DETENTORA  ARP  deverá substituir em no máximo 10 (dez) dias úteis, os cartões magnéticos 
que: 

a) Tenham perdido a validade; 
b) Apresentarem defeito que impeça a sua utilização; 
c) Tenham sido extraviados. 

5. CLAUSULA QUINTA — DA GESTÃO DE ABASTECIMENTO 

5.1. Gestão de abastecimento de combustíveis, assemelhados, com utilização de cartões magnéticos, 
para a frota de veículos oficiais, veículos à disposição da Administração Municipal e 
equipamentos similares, com utilização de  software  de gerenciamento via  web  (interne°. 

5.1.1. A empresa DETENTORA  ARP  deverá, através de credenciamento, disponibilizar uma 
rede de postos de combustíveis para abastecimento dos veículos e equipamentos similares, que 
serão fornecidos mediante apresentação de cartões magnéticos disponibilizados pela 
DETENTORA  ARP  ao USUÁRIO  ARP,  correspondentes ao número de veículos da frota da 
municipalidade; 
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5.1.2. Rede credenciada de postos de combustível presentes na capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, bem como nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, e 
Aquidauana, com mínimo de três bandeiras diferentes, e pelo menos 05 Posto 
credenciado no Estado de SP, em uma raio de até 50 Km da cidade de Barretos-SP 
(Hospital de combate ao Câncer), prontos para atender no prazo máximo de 10 (dez) 
dias após assinatura da Ata de Registro de Preços ou Contrato (se possível, fato que não 
constitui motivo de rescisão contratual ou desclassificação); 

5.1.3. Os postos disponibilizados pela DETENTORA  ARP  deverão prestar serviços de 
abastecimento o mínimo de segunda-feira a domingo das 06:00 As 22:00 horas; 

5.1.4. A cada órgão da Administração Direta, corresponderá uma cota mensal de combustível, 
de acordo com regulamentação da Secretaria de Planejamento e Finanças. As solicitações dos 
créditos correspondentes As cotas de consumo, por veiculo, serão feitas periodicamente A 
empresa, de acordo com o consumo de cada veiculo em particular, mediante requisição própria 
formalizada pelo empenho que dê cobertura para as despesas, assinada pelo Gestor da Ata de 
Registro de Preços ou Contrato — nomeado pela municipalidade. 

5.1.5. Os fornecedores credenciados A DETENTORA  ARP  somente poderão atender as 
solicitações por meio de seus respectivos cartões magnéticos, identificados conforme descrito 
no item 3.6, e em quantidades pré-aprovadas pelo gestor da frota, tomando cuidado de consultar 
o saldo antes do abastecimento. 

5.1.6. A DETENTORA  ARP  deverá disponibilizar os seguintes sistemas para consulta de 
créditos nos cartões: 

a) Sistema de saldo dos créditos (podendo ser em litros/R$), a ser verificado no 
posto/estabelecimento conveniado por meio de extratos individuais, a cada utilização do 
cartão, onde conste o saldo atual do cartão; 

b) Sistema de consulta geral via interne, por meio de senha. 

5.1.7. A DETENTORA  ARP  fornecerá ao USUÁRIO  ARP  o crédito necessário para o 
abastecimento dos veículos e equipamentos, conforme definição do Usuário  ARP  através de 
seu(s) gestor (es), mediante o envio do devido documento de empenho. 

5.1.8. A DETENTORA  ARP  disponibilizard por meio da interne, relatórios de dados 
contendo a utilização dos cartões por cada veiculo, o consumo por quilômetro rodado, tipo de 
combustível e o total de combustível utilizado no período, que servirá de base para o 
faturamento. 

5.1.9. A Detentora  ARP  deverá manter controle dos estabelecimentos de abastecimento quanto 
A regularidade e qualidade dos combustíveis. 

5.1.10. No caso de identificação da adulteração de combustíveis, infrações legais ou normativas 
cometidas pelos estabelecimentos credenciados, a Usuária  ARP  se obriga a informar de 
imediato A Usuária  ARP  e denunciar As autoridades competentes as irregularidades, adotando 
em paralelo medidas necessárias ao saneamento. 

5.1.11. 0 preço a ser pago pelo combustível terá como limite o valor praticado A vista no posto 
credenciado, no momento do abastecimento 

5.1.12. Promoções, descontos ou vantagens promovidas pelos estabelecimentos credenciados 
deverão se estender irrestritamente à Usuária  ARP.  

5.1.13. Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os dados dos 
valores médios e máximos praticados por Unidade da Federação divulgados pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), conforme definido no termo de referência, aplicado o percentual 
de desconto aferido na proposta. 

5.1.14. Serão configurados como abusivos os valores superiores aos valores ao estabelecido na 
forma acima. 
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5.1.15. No caso de configuração de valor abusivo, a DETENTORA DA  ARP  deverá submeter 
justificativa do preço praticado A USUÁRIA DA  ARP,  respondendo por eventual dolo ou culpa 
decorrente de erro ou omissão, inclusive com o ressarcimento de valores. 

5.1.16. A USUÁRIA DA  ARP,  a qualquer tempo, se reserva ao direito de promover diligências 
sobre quaisquer preços de produtos ou serviços informados pela DETENTORA DA  ARP,  
configurados abusivos ou não. 

5.1.17. Todos os estabelecimentos da rede credenciada deverão atender aos requisitos 
estabelecidos nas Resoluções ANP n°41/2013 e ANP n° 57/2014. 

5.1.18. Relatórios devem estar disponibilizados  online.  

5.2. DOS ABASTECIMENTOS 

5.2.1. A USUÁRIA DA  ARP  fornecerá A Detentora da ARP/Contratada, após a assinatura da 
Ata de Registro de Preços ou Contrato, o cadastro completo e atualizado dos veículos, 
condutores e Unidade Gestora, contendo os seguintes dados: 

a. Placa; 

b. Marca/Modelo; 

c. Combustível; 

d. Ano de fabricação; 

e. Lotação (Unidade e Código da Unidade); 

f. Hodômetro; 

5.2.2. Nome, CPF, RG, Data Nascimento, Endereço e Unidade dos condutores. 0 Sistema 
Tecnológico Iritegrado viabilizará o pagamento do abastecimento de combustíveis, sendo que, 
para tal, os veículos terão seu próprio cartão magnético e cada condutor deverá ter sua 
identificação validada durante a execução de qualquer operação realizada na rede de 
estabelecimentos credenciados pela DETENTORA  ARP,  sendo de responsabilidade da mesma 
a solução que iniba ou identifique com agilidade e segurança as eventuais utilizações não 
autorizadas. 

5.2.3. 0 sistema utilizado deverá permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha em tempo 
real para gerenciamento, acompanhamento e ações proativas tanto por parte do Usuário  ARP,  
quanto por parte da Detentora. 

5.2.4. A recuperação e o processamento das informações relativas As operações realizadas para 
cada um dos veículos deverão ser descentralizados e automáticos, quando do retorno dos 
Unidade Gestora. 

5.2.5. A Secretaria de Planejamento e Finanças deverá estabelecer, de forma independente e 
para cada veiculo da frota, um limite de utilização do cartão para o abastecimento, o qual não 
poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do Responsável pela Unidade Gestora. Os 
atendimentos realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito serão de total 
responsabilidade da DETENTORA  ARP.  

5.2.6. A rede de postos de combustível credenciada deverá estar equipada para aceitar 
transações e processos de contingência para finalização da transação. 

5.2.7. 0 sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a seguir, 
independentemente da solicitação do condutor. 

a. Identificação do posto/oficina (Nome e Endereço); 

b. Identificação do veiculo (placa); 

c. Tipo de Combustível (para o serviço de abastecimento); 
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d. A data e hora da Transação (abastecimento); 

e. Quantidade de litros de combustível; 

f. Valor da operação (abastecimento). 

5.2.8. 0  software  de Gestão de Abastecimento, os Equipamentos Periféricos e os Cartões da 
DETENTORA  ARP  deverão compreender: 

a. Registro informatizado dos dados de abastecimento e disponíveis para consulta via  
WEB,  propiciando informações da data e hora do abastecimento; 

b. Emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle 
das despesas, condutores e consumo especifico por veiculo, além dos possíveis desvios em 
relação aos parâmetros adotados; intervalo de tempo entre transações; capacidade do 
tanque/veiculo  etc);  

c. Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das 
características dos veículos e equipamentos automotivos; 

d. 0 fornecimento, sem ônus para a Administração, de cartões magnéticos para cada veiculo, 
equipamento automotivo e equipamento acoplado da frota atual, devendo ainda permitir a 
emissão de novo cartão para os casos de perda ou extravio, cujo custo adicional deverá ser de 
responsabilidade das Unidades Gestoras; 

e. o cancelamento imediato do cartão, para os casos de perda ou extravio; 

f. Identificação do condutor no momento da utilização dos serviços de abastecimento por 
meio de senha pessoal; 

g. Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a solução 
tecnológica utilizada pela DETENTORA  ARP,  os quais deverão ser disponibilizados. 

6. CLAUSULA SEXTA — DA CONTRATAÇÃO 

6.1. As obrigações decorrentes da execução constantes do Registro de Preços serão firmadas com o 
Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, observadas as condições estabelecidas no edital e no que 
dispõe o  art.  62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de: 

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras; 

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes 
obrigações futuras. 

6.1.1. A Ata de Registro de Preços é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições 
deverão ser mantidas na sua integralidade. 

6.2. 0 prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação. 

6.3. Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão 
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços. 

6.4. A detentora da ata não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o 
objeto da presente ata. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E REVISÃO 

7.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustiveis durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços. 

7.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, Órgão 
Gerenciador notificará a detentora da ata visando a negociação para a redução de preços e sua 
adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
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7.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Pregoeira formalmente 
desonerará a detentora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das 
penalidades cabíveis. 

7.4. Simultaneamente procederá a convocação das demais licitantes, respeitada a ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 

7.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderão as Usuárias da Ata 
solicitarem nova licitação para o objeto, sem que caiba direito de recurso. 

8. CLÁUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 

8.1. 0 pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta ata,  sera  efetuado mediante crédito 
em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da execução, após a apresentação da 
respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o  
art.  40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o  art.  73, inciso II, alínea "b", da Lei n° 
8.666/93 e alterações 

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela detentora da ata, 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 a detentora 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/fatura, a Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções. 

8.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fms 
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 detentora. 

8.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 

8.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 
detentora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

8.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipótese de mora por 
parte do Município. 

8.10. A DETENTORA  ARP  será a responsável por todo relacionamento comercial com os 
prestadores de serviço credenciados, inclusive pelo pagamento devido aos mesmos. 

8.11. 0 USUÁRIO  ARP  ressarcirá mensalmente a DETENTORA  ARP  do valor integral pago aos 
credenciados, acrescido da taxa de administração definida no processo licitatório. 

9. CLÁUSULA NONA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a 
DETENTORA  ARP  estará sujeita as sanções definidas nesta Cláusula. 

9.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no  art.  87, I,  III  e IV, da Lei n° 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia e ampla 
defesa, aplicar à DETENTORA  ARP  multa sobre a parcela inadimplida do contrato. 

9.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a DETENTORA  ARP  se sujeitar 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
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contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base na legislação vigente. 

9.4. A sanção denominada "Advertência" s6 terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de 
faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 
objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma 
infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da DETENTORA  ARP,  após o 
que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo. 

9.5.  Sao  exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 1993, da 
Lei n° 10.520 de 2002, dos Decretos Municipais n° 183 de 2009: 

a) Inexecução total ou parcial do contrato; 
b) Apresentação de documentação falsa; 
c) Comportamento inidõneo; 
d) Fraude fiscal; 
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 

9.6. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser 
acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados 
administração ou a terceiros. 

9.7. Para efeito de aplicação de multas, as infrações são atribuidos graus, com percentuais de multa 
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de 
outras equivalentes que surgirem, conforme o caso: 

Item Descrição da Infração Grau Multa 

1 
Prestar os serviços de forma inadequada, incompleta, paliativo 
substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar; por ocorrência. 

2 0,4% por dia 

2 
Recusar-se a executar as determinações feitas pela FISCALIZAÇÃO

' 
sem motivo justificado; por ocorrência; 

4 1,6% por dia 

3 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade de 
atendimento; 

5 3,2% por dia 

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência. 5 3,2% por dia 

5 
Permitir situação que crie a possibilidade ou cause danos fisico, lesão 
corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

6 4,0% por dia 

6 Inexecução total do contrato; 10 10% 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 
ocorrência. 

1 0,2% por dia 

8 
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites 
minimos estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorrência. 

2 0,2% por dia 

9 Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa; 2 0,4% por dia 

10 
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referencia e seus anexos, 
mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

3 0,8% por dia 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência; 

3 0,8% por dia 

* Incide sobre aparte inadimplida. 

9.8. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Ateis. 
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9.9. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do 
contrato, o que ensejará a rescisão contratual. 

9.10. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 

9.11. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de 
situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e 
formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, 
conforme prejuízo auferido. 

9.12. 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 A. Administração, 
observado o principio da proporcionalidade. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 
10.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência 

ou quando não restarem prestadora registradas e, por iniciativa da(s) Usuária(s) quando: 

10.1.1. A detentora da ata não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de 
Registro de Preços, sem justificativa aceitável; 

10.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 

10.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na 
negociação; 

10.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por 
motivos elencados no  art.  77 e seguintes da Lei Federal n°. 8.666/93; 

10.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado 

10.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação 
imediatamente subseqüente. 

10.3.  Sell  assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes do objeto da presente Ata correrão a cargo das usuárias, cujos 
Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, 
contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que 
dispõe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alterações. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PREÇO REGISTRADO 

12.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo 
menor preço, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, os 
preços ficam assim registrados: 

G
R

U
PO

 

c4 
E- 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 
QUANTIDADE 

ANUAL 
ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

1 Gasolina Comum Litros 210.400 

2 Óleo Diesel S500 Litros 22.500 

3 Óleo Diesel S10 Litros 151.700 
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4  

Serviço de Controle e 
Gerenciamento do 
Abastecimento dos 
Veículos (Taxa de 
Administração). 

Taxa 

     

        

         

         

Classificação Geral  
la  Empresa  
2' Empresa  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA PUBLICIDADE 

13.1. 0 extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, 
conforme o disposto no  art.  61, parágrafo único, da Lei Federal n.°8.666/93. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.°10.520, de 17 de 
julho de 2002, dos Decretos Municipais n.° 183/2009 e n° 184/2009, da Lei Federal n°8.666, de 
21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, 
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões 
resultantes desta ata e que não possam ser dirimida administrativamente. 

Dois Irmãos do Buriti-MS, XX de XXXXX de 2021. 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK DETENTORA 
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ANEXO IV — MINUTA DO CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 146/2021 

0 MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI, situado na Av. Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, 
Centro, Dois Irmãos do Buriti/MS, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Wlademir de Souza  
Volk,  brasileiro, empresário, casado, portador do RG n°. 001053159 SSP/MS e CPF n°. 836.177.101-82, 
residente e domiciliado na Rua Campo Grande, S/N, Centro, Dois Irmãos do Buriti/MS, doravante 
denominada Contratante e a empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o 

 com estabelecimento na , na cidade 
, doravante denominada Contratada, representada neste ato por 

, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n° , 
emitida pela SSP/ , e do CPF n° , pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho de homologação do processo de PREGA0 ELETRONICO N° 07/2021 — 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 146/2021, e nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual 
redação, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. 0 objeto do presente contrato é prestação de serviços de gestão de abastecimento e/ou 
fornecimento de  combustive],  através de  software  de gerenciamento via  web  (internet), para a frota 
de veículos oficiais, bem como os que estão á. disposição da Administração do Município de Dois 
Irmãos do Buriti/MS. 

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

2.1. 0 presente Contrato terá vigência de a contar de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA EXECUÇÃO 

3.1. 0 objeto do presente contrato será realizado de forma indireta, sob o regime de empreitada por 
preço unitário, compreendendo: 

3.1.1. Gestão de abastecimento e/ou fornecimento de combustível, para a frota de veículos 
oficiais, veículos a disposição da administração do Município de Dois Irmãos do Buriti-
MS, com utilização de  software  de gerenciamento via  web  (internet) e utilização de 
cartões magnéticos. 

3.2. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos eletrônicos de leitura e 
gravação de dados para cartão individual micro processado nos estabelecimentos credenciados. 

3.3. A CONTRATADA deverá oferecer  software  de gerenciamento de toda a atividade, via  web 
(Internet),  o qual deverá manter as seguintes funcionalidades: 

3.3.1. Disponibilizar relatórios gerenciais (financeiros e operacionais) de controle das despesas 
com a manutenção e consumo de combustíveis da frota da municipalidade, com 
atualização diária. 

3.3.2. Consolidar as informações em tempo real  (online),  ou seja, no momento em que elas 
ocorrerem, consubstanciando relatórios que contenham no mínimo: 

a) Identificação do veiculo (Marca/Modelo/Placa/Quilometragem); 

b) Identificação do servidor (Nome/CPF/Unidade Gestora); 

c) Identificação do estabelecimento; 

d) Valor do serviço prestado; 

e) Data e horário; 

O Tipo de combustível. 
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3.3.3. Dispor de mecanismo que restrinja abastecimentos e/ou manutenções, em parâmetros 
relacionados à quilometragem dos veículos, a serem estabelecidos pela Secretaria de 
Planejamento e Finanças. 

3.3.4. Disponibilizar recursos que possibilite bloqueio e cancelamento imediato dos cartões 
magnéticos que forem extraviados ou inutilizados. 

3.3.5. Disponibilizar sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de 
controle das despesas de manutenção da frota do CONTRATANTE. 

3.3.6. Oferecer níveis hierárquicos dos servidores autorizados a operarem de acordo com a fase 
em que o processo de solicitação, análise, negociação, aprovação orçamentária, liberação 
para abastecimento do veiculo à frota do órgão/unidade. 

3.3.7. 0 sistema de gerenciamento de dados da empresa CONTRATADA deverá, 
necessariamente, individualizar o usuário que realizou o abastecimento, indicando de 
forma detalhada a data (dd/mm/aa), hora (hh/mm), local, nome do posto de abastecimento, 
quilometragem do veiculo, identificação do veiculo, contendo as quantidades pré-
aprovados e negociados, e, ainda, a evolução dos créditos dos cartões e da conta de cada 
unidade administrativa/órgão. 

3.3.8. Os dados deverão ser capturados individualmente ou em lote, conforme critério adotado 
pela Secretaria de Planejamento e Fazenda, por meio eletrônico ou magnético. 

3.3.9. 0 sistema proposto deverá possuir rotina de extração de dados para disponibilizar todas 
as informações, em meio eletrônico, que a CONTRATADA detenha sobre a frota de 
veículos ou dos equipamentos do CONTRATANTE. 

3.3.10. Manter Central de Atendimento para atendimento aos usuários que encontrem 
dificuldades em realizar transações nas fornecedoras, disponibilizando recursos para 
atendimento dentro do horário comercial. 

3.3.11. Fornecer, sem  emus  ao CONTRATANTE, a licença de uso de  software  que viabilize o 
gerenciamento do cadastro e das despesas com abastecimento da frota de veículos do 
CONTRATANTE e responsabilizar-se pela produção do sistema em questão, incluindo, 
mas não se limitando, os equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema 
em  site  próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, migração,  
backup,  recuperação, segurança, ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras 
atividades, softwares,  hardwares  ou serviços necessários à operação e produção plena do 
sistema com todas as suas funcionalidades previstas. 

3.3.12. Disponibilizar, sem  emus  ao CONTRATANTE, programa de capacitação de pessoal 
para todos os condutores e gestores envolvidos no processo de utilização do 
gerenciamento de abastecimento. 

3.3.13. Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do  
software.  

3.3.14. Atender as solicitações do CONTRATANTE, a qualquer tempo, referente a 
credenciamento de novos fornecedores, devendo o credenciamento ser efetivado em prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, salvo justificativa razoável. 

3.3.15. Guardar sigilo sobre os dados do CONTRATANTE constante do seu banco de dados, 
devendo mantê-las arquivadas, após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) 
anos. 

3.3.16. Disponibilizar o  software  para acesso via  web  das informações e relatórios da frota do 
CONTRATANTE, de forma acumulada, pelo menos nos últimos 6 (meses) meses, 
incluindo as 03 (três) cotações de preços. 

3.3.17. Em caso de falhas na comunicação de dados ou no sistema, a transação deverá ser 
autorizada ou pela Central de Atendimento, ou outro sistema que obedeça aos 
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procedimentos previstos. 

3.4. Os cartões magnéticos deverão ser entregues no Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, 
observado o prazo máximo de 12 (doze) dias Ateis, contados a partir da solicitação do 
CONTRATANTE, que deverá ser via sistema, contendo os dados de identificação de cada veiculo. 

3.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar, para apreciação e aprovação do 
CONTRATANTE, o modelo dos cartões magnéticos que deverá conter, obrigatoriamente, 
a seguinte descrição: 

a. Município de Dois Irmãos do Buriti—MS; 

b. Órgão; 

C. Unidade; 

d. Modelo do veiculo; 

e. Placa do veiculo. 

3.4.2. Por solicitação do Gestor do Contrato via sistema, a CONTRATADA deverá substituir 
em no máximo 10 (dez) dias úteis, os cartões magnéticos que: 

a. Tenham perdido a validade; 

b. Apresentarem defeito que impeça a sua utilização; 

C. Tenham sido extraviados. 

4. CLAUSULA QUARTA — DA GESTÃO DE ABASTECIMENTO 

4.1. Gestão de abastecimento de combustíveis, assemelhados, com utilização de cartões magnéticos, 
para a frota de veículos oficiais, veículos A disposição da Administração Municipal e equipamentos 
similares, com utilização de  software  de gerenciamento via  web  (internet). 

4.1.1. A empresa CONTRATADA deverá, através de credenciamento, disponibilizar uma rede 
de postos de combustíveis para abastecimento dos veículos e equipamentos similares, que 
serão fornecidos mediante apresentação de cartões magnéticos disponibilizados pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE, correspondentes ao número de veículos da frota 
da municipalidade; 

4.1.2. Rede credenciada de postos de combustível presentes na capital do Estado de Mato 
Grosso do Sul, com mínimo de três bandeiras diferentes, e pelo menos 05 Posto 
credenciado no Estado de SP, em uma raio de até 50 Km da cidade de Barretos-SP 
(Hospital de combate ao  Cancer),  prontos para atender no prazo máximo de 10 (dez) dias 
após assinatura do Contrato; 

4.1.3. Os postos disponibilizados pela CONTRATADA deverão prestar serviços de 
abastecimento o mínimo de segunda-feira a domingo das 06:00 as 22:00 horas; 

4.1.4. A cada órgão da Administração Direta, corresponderá uma cota mensal de combustível, 
de acordo com regulamentação da Secretaria de Planejamento e Fazenda. As solicitações 
dos créditos correspondentes as cotas de consumo, por veiculo, serão feitas 
periodicamente à empresa, de acordo com o consumo de cada veiculo em particular, 
mediante requisição própria formalizada pelo empenho que dê cobertura para as despesas, 
assinada pelo Gestor do Contrato — nomeado pela municipalidade. 

4.1.5. Os fornecedores credenciados somente poderão atender as solicitações por meio de seus 
respectivos cartões magnéticas, em quantidades pré-aprovadas pelo gestor da frota, 
tomando cuidado de consultar o saldo antes do abastecimento. 

4.1.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar os seguintes sistemas para consulta de créditos 
nos cartões: 
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c) Sistema de saldo dos créditos (podendo ser em litros/R$), a ser verificado no 
posto/estabelecimento conveniado por meio de extratos individuais, a cada utilização do 
cartão, onde conste o saldo atual do cartão; 

d) Sistema de consulta geral via internet, por meio de senha. 

4.1.7. A CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE o crédito necessário para o 
abastecimento dos veículos e equipamentos, conforme definição do CONTRATANTE 
através de seu(s) gestor (es), mediante o envio do devido documento de empenho. 

4.1.8. A CONTRATADA disponibilizará por meio da internet, relatórios de dados contendo a 
utilização dos cartões por cada veiculo, o consumo por quilômetro rodado, tipo de 
combustível e o total de combustível utilizado no período, que servirá de base para o 
faturamento. 

4.1.9. A CONTRATADA deverá manter controle dos estabelecimentos de abastecimento 
quanto à regularidade e qualidade dos combustíveis. 

4.1.10. No caso de identificação da adulteração de combustíveis, infrações cometidas pelos 
estabelecimentos credenciados a CONTRATADA se obrigar a informar de imediato ao 
CONTRATANTE e denunciar as autoridades competentes as irregularidades, adotando 
em paralelo as medidas necessárias ao saneamento. 

4.1.11. 0 preço a ser pago pelo combustível terá como limite o valor praticado a vista no posto 
credenciado, no momento do abastecimento 

4.1.12. Promoções, descontos ou vantagens promovidas pelos estabelecimentos credenciados 
deverão se estender irrestritamente ao CONTRATANTE. 

4.1.13. Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os dados dos 
valores médios e máximos praticados por Unidade da Federação divulgados pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), conforme definido no termo de referência, aplicado o 
percentual de desconto aferido na proposta. 

4.1.14. Serão configurados como abusivos os valores superiores aos valores ao estabelecido na 
forma acima. 

4.1.15. No caso de configuração de valor abusivo, a CONTRATADA deverá submeter 
justificativa do  prep  praticado A. CONTRATANTE, respondendo por eventual dolo ou 
culpa decorrente de erro ou omissão, inclusive com o ressarcimento de valores. 

4.1.16. A CONTRATANTE, a qualquer tempo, se reserva ao direito de promover diligências 
sobre quaisquer preços de combustíveis pela CONTRATADA, configurados abusivos ou 
não. 

4.1.17. Todos os estabelecimentos da rede credenciada deverão atender aos requisitos 
estabelecidos nas Resoluções ANP n°41/2013 e ANP n° 57/2014. 

4.1.18. Relatórios devem estar disponibilizados  online.  

4.2. DOS ABASTECIMENTOS 

4.2.1. 0 CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA/, após a assinatura deste Contrato, o 
cadastro completo e atualizado dos veículos, condutores e Unidade Gestora, contendo os 
seguintes dados: 

a. Placa; 
b. Marca/Modelo; 
c. Combustível; 
d. Ano de fabricação; 
e. Lotação (Unidade e Código da Unidade); 
f. Hodômetro; 
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4.2.2. Nome, CPF, RG, Data Nascimento, Endereço e Unidade dos condutores. 0 Sistema 
Tecnológico Integrado viabilizará o pagamento do abastecimento de combustíveis, sendo 
que, para tal, os veículos terão seu próprio cartão magnético e cada condutor deverá ter 
sua identificação validada durante a execução de qualquer operação realizada na rede de 
estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, sendo de responsabilidade da 
mesma a solução que iniba ou identifique com agilidade e segurança as eventuais 
utilizações não autorizadas. 

4.2.3. 0 sistema utilizado deverá permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha em tempo real 
para gerenciamento, acompanhamento e ações proativas tanto por parte do 
CONTRATANTE, quanto por parte da Detentora. 

4.2.4. A recuperação e o processamento das informações relativas As operações realizadas para 
cada um dos veículos deverão ser descentralizados e automáticos, quando do retomo dos A. 
Unidade Gestora. 

4.2.5. A Secretaria de Planejamento e Fazenda deverá estabelecer, de forma independente e para 
cada veiculo da frota, um limite de utilização do cartão para o abastecimento, o qual não 
poderá ser ultrapassado sem expressa autorização do Responsável pela Unidade Gestora. 
Os atendimentos realizados pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito serão 
de total responsabilidade da CONTRATADA. 

4.2.6. A rede de postos de  combustive]  credenciada deverá estar equipada para aceitar 
transações e processos de contingência para finalização da transação. 

4.2.7. 0 sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações a seguir, 
independentemente da solicitação do condutor. 

a. Identificação do posto/oficina (Nome e Endereço); 

b. Identificação do veiculo (placa); 

c. Tipo de Combustível (para o serviço de abastecimento); 

d. A data e hora da Transação (abastecimento); 

e. Quantidade de litros de combustível; 

f. Valor da operação (abastecimento). 

4.2.8. 0  software  de Gestão de Abastecimento, os Equipamentos Periféricos e os Cartões da 
CONTRATADA deverão compreender: 

a. Registro informatizado dos dados de abastecimento e disponíveis para consulta via  
WEB,  propiciando informações da data e hora do abastecimento; 

b. Emissão de relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle 
das despesas, condutores e consumo especifico por veiculo, além dos possíveis desvios 
em relação aos parâmetros adotados; intervalo de tempo entre transações; capacidade do 
tanque/veiculo  etc);  

c. Parametrização dos cartões com os dados necessários para identificação das 
características dos veículos e equipamentos automotivos; 

d. 0 fornecimento, sem ônus para a Administração, de cartões magnéticos para cada 
veiculo, equipamento automotivo e equipamento acoplado da frota atual, devendo ainda 
permitir a emissão de novo cartão para os casos de perda ou extravio, cujo custo adicional 
deverá ser de responsabilidade das Unidades Gestoras; 

e. o cancelamento imediato do cartão, para os casos de perda ou extravio; 

f. Identificação do condutor no momento da utilização dos serviços de abastecimento 
por meio de senha pessoal; 
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g. Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a 
solução tecnológica utilizada pela CONTRATADA, os quais deverão ser disponibilizados 

5. CLAUSULA SEXTA — DO VALOR 

5.1. 0 custo estimado total da presente contratação é de R$ XXXXXXXX. 

5.2. A taxa de administração a ser cobrada será de VOCXXX. 

G
R

U
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w 
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DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 

QUANTIDADE 
ANUAL 

ESTIMADA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

1 Gasolina Comum Litros 210.400 

2 Óleo Diesel S500 Litros 22.500 

3 Óleo Diesel S10 Litros 151.700 

4 

Serviço de Controle e 
Gerenciamento do 
Abastecimento dos Veículos 
(Taxa de Administração). 

 Taxa 

6. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes do objeto, deste contrato, ocorrerão à conta dos recursos consignados 
no orçamento do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, por programa, projeto, fonte de recursos e 
elemento de despesa para este exercício e o exercício seguinte. 

6.2. Os recursos orçamentários correrão por conta dos elementos de despesa 339030 e 339039 das 
Secretarias Municipais que são Usuárias da  ARP:  

7. CLAUSULA OITAVA — DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

7.1. 0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, de acordo com a execução, dos fornecimento, 
nas quantidades solicitadas pelo CONTRATANTE, mediante crédito em conta corrente em nome da 
CONTRATADA, na instituição bancária apontada pela mesma. 

7.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar a nota fiscal e/ou fatura dos abastecimentos, 
devidamente atestada, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do 
Município de Dois Irmãos do Buriti-MS e conter a quantidade, o preço unitário e o total dos 
produtos expressos em reais, devidamente acompanhada da cópia da nota fiscal emitida pela empresa 
credenciada. 

7.3. Além da nota fiscal e/ou fatura, a CONTRATADA deverá apresentar e manter atualizados 
(durante a validade do contrato) os seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 

b) Certidão de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista. 

7.4. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível ao 
Contratado, aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a titulo de compensação financeira, que será o 
produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias 
de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

7.5. 0 preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da 
incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
fiscal e previdencidria a que sujeito. 

7.6. Caso se faça necessária à retificação de fatura por culpa do Contratado, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, 
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prosseguimento A contagem. 

7.7. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela CONTRATADA, de que se 
encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débito com as fazendas públicas Federal, Estadual, 
Municipal, apresentar CRF FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT 

8. CLÁUSULA NONA — DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

8.1. 0 critério de reajuste dos pregos contratados  sera  com base no Inciso XI do  Art.  40, da Lei 
Federal N°. 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes determinados 
pelo órgão competente do Governo Federal, ou da variação efetiva do custo da produção e preços 
atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de preços, ou ainda na variação mensal do 
IPCA (IBGE). 

8.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do  art.  65 da Lei n° 8.666/93. 

8.2.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

8.2.2. As supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

9. CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Credenciar no prazo de 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, sob pena de rescisão, rede de 
empresas credenciadas, equipadas para aceitar transações do sistema integrado da CONTRATADA 
nos Municípios indicados no termo de referência. Dentre os estabelecimentos credenciados, a 
CONTRATADA deverá apresentar concessionárias de equipamentos e máquinas pesadas, tais como 
retro escavadeiras, tratores, caminhões  etc,  

9.2. A implantação dos serviços objeto desse certame pela CONTRATADA, compreendem: 

a. Cadastramento inicial dos veículos e usuários; 

b. Estudo da logística da rede de atendimento; 

c. Estrutura de gestão; 

d. Créditos aos veículos; 

e. Implantação dos sistemas tecnológicos; 

f. Treinamento de usuários. 

9.3. Aceitar as determinações de rotina e disciplina próprias do Município de Dois Irmãos do Buriti-
MS, desde que compatíveis e factíveis a execução da Ata de Registro de Preços ou Contrato. 

9.4. A rede credenciada deverá estar equipada para efetuar transações  online.  

9.5. O descredenciamento de um estabelecimento deverá ser compensado com o credenciamento de 
outro, na mesma região, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 0 encarregado da base de 
gerenciamento deverá ser informado com antecedência do descredenciamento em, no máximo, 2 
(dois) dias úteis. 

9.6. Exercer todas as atividades inerentes A direção, coordenação, fiscalização, administração, 
gerenciamento e execução dos abastecimentos, fornecendo relatórios gerenciais de controle da 
situação (histórico de quilometragem, custos, identificação do veiculo, datas, horários, tipo de 
combustível  etc)  e das despesas de abastecimento de cada um dos veículos da frota. 

9.7. Fornecer/instalar, As suas expensas, sistemas operacionais  (software)  para processamento de 
informações nos cartões eletrônicos, terminais e na base de gerenciamento, bem como todo e 
qualquer equipamento ou acessório necessário à realização dos serviços, excetuando-se no que 
concerne A emissão de cartões eletrônicos ou magnéticos extras, emitidos em 2a  via. 
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9.8. Fornecer cartões magnéticos ou eletrônicos para a realização de todas as operações da Ata de 
Registro de Preços ou Contrato e bem assim emitir cartões adicionais. 

9.8.1. Qualquer operação somente será possível após a identificação do usuário através do 
número de seu CPF e da digitação de senha do cartão do veiculo, válida para cada usuário. 

9.8.1.1. 0 controle de emissão, cancelamento ou bloqueio de cartões eletrônicos ou 
magnéticos deverá ser imediato,  online  e ficará a cargo do encarregado da base de 
gerenciamento, mediante emprego de rotina/senha especifica. 

9.8.1.2. Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha. 

9.8.1.3. 0 uso indevido do cartão de veiculo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela 
base operacional, se constatado, será considerado falha e as despesas efetivadas 
serão pagas pela empresa CONTRATADA. 

9.8.1.4. Cada veiculo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter sua 
identificação validada através do número de seu CPF e uso de senha, durante a 
execução de qualquer operação realizada na rede credenciada. 

9.8.1.5. Em caso de não funcionamento ou a apresentação de defeitos, outro cartão deverá 
ser remetido no prazo de 7 (sete) dias úteis, sem qualquer ônus para o Município. 
Durante esse período, o abastecimento deverá ser efetuado de forma manual, 
mediante autorização do encarregado da base de gerenciamento. 

9.8.2. As informações referentes ao abastecimento operados manualmente, devem ser de 
imediato lançadas na base de dados do sistema pela CONTRATADA. 

9.8.2.1. No momento do abastecimento, poderá o usuário socorrer-se da forma manual, na 
hipótese de haver interrupção por qualquer motivo na rede de transmissão de dados 
ou por danos no cartão magnético ou eletrônico que impeçam a sua leitura. 

9.8.2.2. Solucionado o problema, as informações referentes ao abastecimento operados 
manualmente, devem ser de imediato lançadas na base de dados do sistema pela 
CONTRATADA. 

9.8.2.3. 0 abastecimento, em hipótese alguma poderá ser efetuado sem a autorização do 
encarregado da base de gerenciamento. 

9.8.2.4. A CONTRATADA efetivará o atendimento com solução de problemas no prazo 
máximo de 10 (dez) horas, após o conhecimento do evento. 

9.8.2.5. A CONTRATADA deverá manter informado o encarregado da base de 
gerenciamento, sobre todas as providências adotadas para a solução dos problemas 
apresentados. 

9.9. Providenciar, junto A. base de gerenciamento que funcionará no Município de Dois Irmãos do 
Buriti-MS, a instalação de  software  de gerenciamento da frota do sistema, via  web,  que possibilitará 
acesso on-line a todos os dados relativos aos veículos e usuários, permitindo a emissão de relatórios 
gerenciais e/ou circunstanciais. 

9.9.1.1. 0 sistema implantado deverá ser compatível com a plataforma  Windows,  utilizada 
pelo Município. 

9.9.1.2. Os relatórios gerenciais deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a. - cadastro dos veículos; 

b. - composição da frota; 

c. - cadastro de usuários; 

d. - cadastro de estabelecimentos; 
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e. - histórico do veiculo — dia, hora, condutor, quilometragem, quantidade de litros 
fornecida, preço por litro, valor total e local do abastecimento, peças substituidas, custo 
unitário e total de venda de peças, 

f. - preços praticados nos postos de abastecimento e/ou demais estabelecimentos; 

g. - análise de consumo de combustível — consulta por veiculo de gastos com 
abastecimento; 

h. - consumo de combustível — média de quilometragem por litro de combustível; 

i. - evolução de despesas com a frota — gasto total da frota; 

j. - extrato de conta por veiculo — consulta de saldo referente aos gastos dos veículos; 

k. hodômetro — quilometragem do veiculo nos intervalos de abastecimento. 

9.9.1.3. Disponibilizar Central de Atendimento  online,  que deverá atender satisfatoriamente 
as solicitações que vierem a existir. 

9.10. Ministrar, a qualquer tempo e durante a execução do Contrato, os treinamentos e consultoria 
necessários ao gestor e usuários do sistema, envolvidos na utilização da solução proposta, sem 
qualquer ônus ao Município. 

9.10.1. Referidas solicitações deverão ser atendidas num prazo máximo de 36 (trinta e seis) 
horas. 

9.10.2. Poderá, ainda, o Município, solicitar, a qualquer tempo e durante a execução do 
Contrato, o comparecimento do consultor da empresa CONTRATADA, para fins de 
esclarecimentos que se fizerem necessários, devendo tais solicitações serem atendidas 
num prazo máximo de 36 (trinta e seis) horas. 

9.11. A rede de postos credenciados deverá permitir alternativa de abastecimento com os 
combustíveis: álcool, gasolina, diesel e diesel S10. 

9.12. A rede credenciada de postos de combustível deverão ser presentes na capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, bem como nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, 
Sidrolândia, e Aquidauana, com mínimo de três bandeiras diferentes, e pelo menos 05 Posto 
credenciado no Estado de SP, em uma raio de até 50 Km da cidade de Barretos-SP (Hospital 
de combate ao  Cancer),  prontos para atender no prazo máximo de 10 (dez) dias após 
assinatura da Ata de Registro de Preços ou Contrato (se possível, fato que não constitui 
motivo de rescisão contratual ou desclassificação); 

9.13. Fornecer senhas individualizadas para cada usuário cadastrado. 

9.13.1. 0 cartão magnético ou eletrônico deverá estar vinculado a cada veiculo constante da 
frota do Município. 

9.13.2. Cada cartão magnético ou eletrônico receberá uma carga mensal, em valores, para 
abastecimento. Os valores poderão ser alterados, de acordo com determinações da base 
de gerenciamento. 

9.14. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE DOIS 
IRMÃOS DO BURITI-MS 

10.1. Fica sob a responsabilidade do Município de Dois Irmãos do Buriti-MS: 

10.1.1. Efetuar os pagamentos de acordo com as condições estipuladas neste Contrato, desde 
que a CONTRATADA esteja cumprindo com as obrigações inerentes. 

10.1.2. Comunicar A. CONTRATADA as deficiências ou irregularidades encontradas na 
execução dos serviços. 
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10.1.3. Fornecer e manter local/equipamento apropriado à instalação do  software  de 
gerenciamento e administração dos serviços, bem como pessoal capacitado, que tenha 
conhecimentos de informática e acesso à internet. 

10.1.4. Devolver/inutilizar qualquer cartão magnético ou eletrônico fornecido com defeito ou 
que tenha sido danificado. 

10.1.5. Atestar as faturas correspondentes aos abastecimentos, por intermédio de funcionários 
do Município. 

11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

11.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a 
CONTRATADA estará sujeita as sanções definidas nesta Cláusula. 

11.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no  art.  87, I,  III  e IV, da Lei n° 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia e ampla defesa, 
aplicar A. CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do contrato. 

11.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a CONTRATADA se sujeitar A. 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
na legislação vigente. 

11.4. A sanção denominada "Advertência" s6 terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de 
faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da 
contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não 
se verifique a adequação da conduta por parte da CONTRATADA, após o que deverão ser aplicadas 
sanções de grau mais significativo. 

11.5. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 1993, da 
Lei n° 10.520 de 2002, dos Decretos Municipais n° 183 de 2009: 

a) Inexecução total ou parcial do contrato; 

b) Apresentação de documentação falsa; 

c) Comportamento inidôneo; 

d) Fraude fiscal; 

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 

11.6. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser 
acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados 
administração ou a terceiros. 

11.7. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuidos graus, com percentuais de multa 
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de 
outras equivalentes que surgirem, conforme o caso: 

Item Descrição da Infração Grau Multa 

1 
Prestar os serviços de forma inadequada, incompleta, paliativo 
substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar; por ocorrência. 

2 0,4% por dia 

21,6% Recusar-se a executar as determinações feitas pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado; por ocorrênci a; 

4 por dia 

3 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso 
fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade de 
atendimento; 

5 3,2% por dia 

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 5 3,2% por dia 
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Item Descrição da Infração Grau Multa 
ocorrência. 

5 
Permitir situação que crie a possibilidade ou cause danos fisico, lesão 
corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

6 4,0% por dia 

6 Inexecução total do contrato; 10 10% 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por 
ocorrência. 

1 0,2% por dia 

8 
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites 
mínimos estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorrência. 

2 0,2% por dia 

9 Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa; 2 0,4% por dia 

10 
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus anexos, 
mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

3 0,8% por dia 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência; 

3 0,8% por dia 

* Incide sobre aparte inadimplida. 

11.8. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

11.9. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do 
contrato, o que ensejará a rescisão contratual. 

11.10. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 

11.11. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de 
situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e 
formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme 
prejuízo auferido. 

11.12. 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 principio da proporcionalidade. 

12. .CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RESCISÃO 

12.1. 0 presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no  art.  78 da Lei n° 8.666/93, com 
as consequências indicadas no  art.  80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

12.2. E admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

123. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa. 

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no  art.  77 da Lei n° 8.666/93. 

12.5. 0 termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.53. Indenizações e multas. 

12.6. Outrossim, constituirão motivos para rescisão do Contrato: 
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12.6.1. 0 não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais. 

12.6.2. Reincidência motivada pela mesma causa, na segunda notificação. 

12.6.3. A não entrega dos automóveis, sem justa causa e sem prévia comunicação ao 
CONTRATANTE. 

12.6.4. A rescisão dará causa As sanções previstas no presente Contrato e na legislação vigente. 

12.6.5. Caso o CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública ou grave perturbação da 
ordem interna, não efetue os pagamentos dentro de um prazo de 90 (noventa) dias 
corridos, sem qualquer satisfação do débito, a CONTRATADA poderá suspender a 
execução do objeto, independente de interposição judicial, desde que: 

a) Envie para o CONTRATANTE, num prazo de 20 (vinte) dias, antes da paralisação, 
correspondência comunicando o fato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — VEDAÇÕES 

13.1. É vedado A CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei n° 
8.666/93, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/90 - Código de 
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos administrativos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — PUBLICAÇÃO 

15.1. Dentro do prazo legal, contato de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO 

16.1. A execução do objeto do presente Contrato será autorizada, em cada caso, pelo Ordenador de 
Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Setor de Compras os quantitativos. 

16.2. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, 
igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

17.1. 0 CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o 
cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao 
desejado ou especificado. 

17.2. A fiscalização pelo CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua 
responsabilidade quanto A perfeita execução dos serviços objeto deste instrumento. 

17.3. A ausência de comunicação por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou 
falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato. 

17.4. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, 
durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso A documentação 
pertinente e atendendo As observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

18.1. Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direito, vinculado ao Edital do Pregão 
Eletrônico n° 07/2021. 
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DO FORO 

19.1. As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Dois Irmãos do Buriti-MS, como único 
competente para dirimir quaisquer ações oriundas deste Contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, os 
representantes das partes. 

Dois Irmãos do Buriti -MS, de de 

WLADEMIR DE SOUZA VOLK CONTRATADA 
Prefeito Municipal 
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