
ⓔ Cfmara Mu11if;iDalde TaauariOna
Estado de Sio Paulo

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL

PREGAO PRESENCIAL N ' O03/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N ' 0150/2019

OBJETO: Prestagao de Servigos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustlveis em Vefculos e outros servigos

prestados por postos credenciados, por meio da implantagao e operagao de um sistema informatizado e integrado com
utilizagao de cart5o magn6tico ou microprocessado e disponibilizagao de Rode Credenciada de Postos de Combustiveis no
Estado de Sgo Paulo, compreendendo a distribuirio de: Etanol, Gasolina Comum, lubrificantes e derivados, bem homo
servigo de lavagem de veiculos, de forma a garantir a operacionalizagao da ftota de veiculos da Cgmara Municipal de
Jaguariana

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego.

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por prego unitfrio

TIPS DA LICITA(;AO: Menor Prego unitgrio
ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSAO PUBLICA: 18/12/2019 is 9 horas

LOCAL PARA REALIZAGAO DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES: Cfmara Municipalde Jaguariana, Sala das Sess6es, na Rua Cel. Amfncio Bueno, 446

Centro -- Jaguariana/SP, CEP: 13910-009.

DOTA(;A0 0RGAMENTARIA:
FICHA: 04
UNIDADE: OIOIOI
FUNCIONAL: Of.031.0001.2001.0000
CATEC. ECON: 3.3.90.39.99 -- Outros Serv. Terceiros -- Pessoa Juridica

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n ' l0.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposig6es da Lei Federal n ' 8.666/93, Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de
2006,(Lei Gerd das Micro e Pequenas Empresas) e alteragao LC 147 de 07 de agosto de 2014, bem
homo Resolugao n ' 166 de lO/l0/2013 e demais Leis no que couberem

PREGOEIRA nomeada: Portaria 71/2019 -- Rosangela Moreira de Santana Ribeiro.

A Cfmara Municipal de Jaguariina/SP, atrav6s de Seu Presidente Vereador Walter Luis Tozzi de
Camargo, toma p6blico para conhecimento dos interessados, que realizarf a licitagao em epigrafe e
receberf os envelopes "A" - PROPOSTA e "B" - HABILITAgAO, no localacima indicado

O editalficarf afixado no Quadro de Avisos da Cfimara de Jaguariana e disponivelpara consulta, e
consequente retirada, no enderego acima mencionado, no balcio de atendimento, das 08h30min is
17hs, a partir de sua publicagao e tamb6m disponibilizado, sem anus, no portal eletr6nico
WWW:Q404114jggy4rjyna:$p:goybr, ou podera ser solicitado via e-mail para
coin ous (8c aln araiauuariuna . so . aov.for.

As propostas dever5o obedecer 6s especificag6es estabelecidas neste Edital e Anexos que dele fazem
parte integrante

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitagao servo recebidos no enderego arima
mencioiaado, na sess5o publica de processamento do Pregao, ap6s o credenciamento dos interessados
que se apresentarem para participar do certame.
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A sessfio do pregao podera ser suspensa para anAlise das propostas com as especificag6es apresentadas,
podendo ser reiniciada no mesmo dia ou ser reaberta em data posterior, dependendo desta anAlise e a
retomada da sessao, serf feita com a apresentagao dos laudos para o objeto ofertado, com a
consequente classificagao e desclassificagao das propostas apresentadas.

1 - DOCUMENToS INTEGRANTES

1.1. 1ntegram o presente edital, homo panes indissociAveis, os seguintes anexos

Anexo 1-- Termo de Refer6ncia;

Anexo 11-- Termo de Credenciamento

Anexo lll Declaragao de Condigao de ME/EPP;

Declaragao de Plano atendimento aos Requisitos de Habilitagao

Minuta de Contrato;

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI

Anexo Vll
Modelo de Proposta Comercial;

Modelo de Declaragao;

Modelo de Termo de CiCncia e de NotificagaoAnexo Vlll

2 DO OBJETO

1.2. Prestagao de Servigos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis em Veiculos e
outros servigos prestados por postos credenciados, por meio da implantagao e operagao de um
sistema informatizado e integrado com utilizagao de cart5o magn6tico ou microprocessado e
disponibilizagao de Rede Credenciada de Postos de Combustlveis no Estado de Sio Paulo,
compreendendo a distribuirgo de: Etanol, Gasolina Comum, lubrificantes e derivados, bem
homo servigo de lavagem de veiculos, de forma a garantir a operacionalizagao da frota de
veiculos da CAmara Municipal de Jaguariana, de acordo com as especi.ficag6es t6cnicas e
demais disposig6es do Anexo I -- TERMO DE REFERENCIA, deste edital

3 DO LOCAL E DAS CONDl96ES DE EXECugAo DOS SERVlgOS
3.1 -- Para o fomecimento/servigo do objeto desta licitagao servo observadas is especificag6es e
condig6es previstas no Termo de Re£er6ncia Anexo I e Minuta de Contrato Anexo V, e
correrf por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributes, encargos
trabalhistas e previdencigrios decorrentes da execugao do objeto

3.2 -- A Cfmara Municipal de Jaguariana rejeitara, no todo ou em parte, os servigos ou a
aquisigao em desacordo com as especificag6es estabelecidas no Anexo I -- TERMO DE
REFERENCIA e Anexo V - MINUTA DE CONTRATO

3.3 0(s) iten(s) dever5o ser executados confblme quantidade solicitada por meir de
AUTORIZA(;AO DE FORNECIMENTO/SEVIGO, e entregue NOTA FISCAL no enderego
contido no preambulo deste, no horfrio das 8h30min a 16h30min de segunda a sexta-fbira(dias
de expediente) de acordo com especiHlcag6es contidas no Anexo le V deste Edital

CONDl96ES DE PARTICIPAgAO
4.1. Poderio participar do certame todos os interessados em contratar com a Cfmara
Municipal de Jaguariana, cadastrados ou n5o em nosso banco de dados, que atuem em
atividade econ6mica compativelcom o seu objeto.

4.2. Nio poderao participar nests certame licitat6rio, pessoas fTsicas ou juridicas que:

4
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4.3. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inid6neas para
licitar ou contratar com a Administragao Publica de qualquer esfera de govemo;

4.4. Das quaid participe, a qualquer titulo, servidor pablico ou titular de mandato eletivo da
Cfmara Municipal de JaguariQna;

4.5. Que possuam vinculo de natureza t6cnica, comercial, econ6mica, financeira ou
trabalhista com a autoridade competente, o Pregoeiro, o subscritor do edital ou album dos
membros da respectiva equips de apoio, nos termos do artigo 9' da Lei Federaln' 8.666/1993;

4.6. Que tenham fido declaradas inid6neas para licitar ou contratar com qualquer 6rgao ou
entidade da Administragao Publica direta ou indireta, Federal, Estadualou Municipal;

4.7. Que este)am reunidas em cons6rcio, ou deja, controladoras, coligadas ou subsidigrias
entre sl;

4.8. Empresas com processo de fal&ncia em curso ou decretada ou concordatgria ou em
recuperagao judicialou extrajudicial

4.9. Empresas que outorgam trabalho notumo, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16(dezesseis) amos, salvo na condigao de aprendiz,
a parter de 14 (quatorze) ands

CREI)ENCIAMENTO
5.1 -- No dia, hora e local estipulados no preambulo dente edital, as licitantes deverio estar
representadas por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar pregos e
praticar todos os amos inerentes ao certame, inclusive interpol e desistir de recursos em today as
bases licitat6rias

5.2 -- O credenciamento far-se-f atrav6s da identificagao do representante, por c6dula de
identidade ou documents equivalente com toto, e da apresentagao de Termo de
Credenciamento Anexo 11, bem coma PROCURAgAO, em instrumento pablico ou
particular, em original ou c6pia autenticada, que conHira ao procurador os poderes minimos
constantes do referido Anexo.

5.2.1 -- Sendo o representante s6cio ou dirigente da empresa licitante, estarf dispensado
de apresentar o Termo de Credenciamento, devendo, por6m, entregar c6pia autenticada
do respectivo Ato Constitutive da empresa ou documento no qual estejam expressos os
seus poderes.

5.2.2 -- Nio seri necess6.ria a apresentagao do Ato Constitutivo da empresa se o mesmo
for apresentado no credenciamento.

5.3 -- Para participar na condigao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a
licitante deverf apresentar a Equipe de Pregao, juntamente com o Credenciamento, a
declaragao constance do Anexo 111 - Declaragao de Condigao de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, comprovada por um dos seguintes documentos:

5.3.1 -- Certid5o expedida pda Junta Comercial, caso exergam atividade comercial;

5.3.2 -- Documento expedido pele Registro Civil das Pessoas Juridicas faso atuem em
outra area que n8o a comercial;

5.3.3 -- Comprovagao de inscrigao no Regime Especial UniHicado de Arrecadagao de
Tributos e Contribuig6es -- Simpler Nacional.
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5.4 Para o Credenciamento serge recepcionados e retidos pda Equipe de Pregao e juntados ao
processo administrativo os documentos abaixo listado quando necessfrio de acordo com as
explicag6es deste item 5 -- Credenciamento, quais sejam:

5.4.1 - Anexo ll -- Termo de Credenciamento;

5.4.2 - Anexo 111 - Declaragao de Condigao de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte

5.4.3 - Anexo IV - Declaragao de Pleno atendimento aos Requisites de Habilitagao

5.4.4 -- Anexo Vll -- Modelo de Declaragao

5.5 -- Os documentos para credenciamento deverio ser entregues separadamente dos
envelopes "PROPOSTA" e "HABILITAGAO".
5.6 -- A irregularidade do Termo de Credenciamento, ou a sua n5o apresentagao, n5o
impossibility a participagao da licitante, mas impede o interessado de se manifestar e de
responder pda licitante durante a Sess5o Publica.

5.7 -- Cada credenciado podera representar apenas uma empresa.

5.8 -- Encerrada a base de credenciamento pda Pregoeira, n5o serif admitidos credenciamentos
de eventuais licitantes retardat6rios, bem homo nio serif recebidos os envelopes propostas de
pregos e habilitagao.

FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES
6.1 0s Envelopes "A" - PROPOSTA e "B" -- HABILITA(;Ao deverio ser apresentados
separadamente, em envelopes lacrados, contends, na parte externa, os seguintes dizeres:

6

ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREGO
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
PREGAO PRESENCIAL N '
PROPONENTE: (Razao Social e Enderego da
Proponente)
CNPJ N ':

ENVELOPE "B" - HABILITAgAO
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
PREGAO PRESENCIAL N '
PROPONENTE: (Razao Social e Enderego da
Proponente)
CN PJ N ':

6.2 -- A aus6ncia dos dizeres na parte externa n5o constituirf motivo para desclassi6lcagao da
licitante, e poderao scr inseridas as informag6es faltantes por seu representante legal

6.3 Casa eventualmente ocorra a abertura do ENVELOPE "B" - HABILITA(;AO antes do
ENVELOPE ''A '' - PROPOSTA, por malta de informagao na parte externa dos envelopes, serf
aquele novamente lacrado, sem anflise de seu conteado, e rubricado o lacre por todos os
presentes

CONTEUDO DOS ENVELOPES7

7.1 -- O ENVELOPE ''A '' - PROPOSTA deverf confer a Proposta de ])rego da licitante, de
acordo com o disposto no item 8.

7.2 -- O ENVELOPE "B" HABILITAgAO deverf conter a documentagao de que grata o item 9

8 ENVELOPE "A: PROPOSTA DE PREgo

8.1 A proposta deverf ser digitada, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras
entrelinhas ou ressalvas, de acordo com o Anexo VI - Modelo de Proposta Comercial.
contendo o seguinte:

R.ifa C£1 ,4Jn&udo llietio, .H6 --(.
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8.1.1 - O valor unitfrio e total para o(s) item (ns) cotado(s), expresso em nQmeros
com no mgximo dual casas decimals apes a vlrgula(,). Na hip6tese de apresentagao de
pregos com mais de 02(dual) casas decimais, a Equips de Pregao Presencial desprezara
todos os valores a partir da 3' casa decimal, inclusive, refazendo o cflculo para efeito de
julgamento.

8.1.2 -- Marfa para cada item cotado.

Razfio Social, enderego complete, CNPJ/MF; Inscrigao Estadual e/ou Municipal8.2

8.3 -- NQmero do Pregao e Processo Administrativo.

8.4 -- Local, data, assinatura e identificagao do responsavel, com sua respectiva fungao.

8.5 -- Os pregos deverio ser apresentados com a inclusio de todos os custos operacionais da
atividade, transportes e os tributos que eventualmente possam incidir sobre des, bem coma as
demais despesas diretas e indiretas, sem que caiba direito a proponente de reivindicar custos
adicionais diretos ou indiretos.

8.6 -- Valor unithio e total por item, conforme Anexo VI -- Modelo de Proposta Comercial

8.7 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, servo considerados homo inclusos nos pregos, n5o sends aceitos pleitos
de acr6scimos a qualquer titulo.

8.8 - A Proposta de prego deverf ser orgada em valores vigentes a data de sua apresentagao,
que serf considerada a data de refer&ncia de pregos.

8.9 -- O objeto do presents Edital sera executado polo prego ofertado na proposta da licitante
vencedora, que sera pixo e irreajustavel

8.10 -- A apresentagao da proposta implica na aceitagao pda licitante:

8.10.1 do puzo de validade da proposta, de 60(sessenta) dias, contados da abertura do
envelope proposta de prego, e validade do lance, de 60(sessenta) dias, contados da data
da abertura da sessio publica do pregao. Decorridos eases prazos, sem convocagao para a
assinatura do Contrato, Hiram as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

8.10.2 -- do puzo de pagamento, nos termos do ANEXO I -- TERMO DE REFERENCIA
e do ANEXO V -- Minuta de Contrato.

8.10.3 das demais condig6es previstas no edital e sous anexos

8.11 -- A proposta escrita de prego deverf conter oferta forme e precisa, sem altemativa de
pregos ou qualquer outra condigao que induza o julgamento a ter maid de um resultado.

8.12 -- Em circunstfncias excepcionais, antes do t6rmino do perfodo original de validade das
propostas/dances, a Pregoeira podera solicitar que as licitantes estendam o periodo de validade
das propostas para um pert odo especifico adicional. Essa solicitagao, bem homo as respostas
das proponentes, deverf ser feitas por escrito. A proponente podera recusar a solicitagao,
resultando na desist6ncia de participag:io no processo licitat6rio, sem que a ele sejam imputadas
penalidades por talato.
8.13 - O crit6rio de julgamento das propostas serf o de manor prego global, satisfeitos todos os
termos estabelecidos neste ato convocat6rio.

8.14 -- Dados do representante legal da licitante que assinarf o Tempo de Contrato

8.15 -- Servo DESCLASSIFICADAS as propostas

- .la@mHfiHa/SP. Cl:il): t39tO D9
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8.15.1 -- que nio atenderem is exig6ncias do edital e sous anexos ou da legislagao
aplicavel;

8.15.2 -- omissas ou vagas, bem homo as que apresentarem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

8.15.3 que impuserem condig6es ou contiverem ressalvas em relagao is condig6es
estabelecidas neste edital;

8.15.4 que basearem seus pregos nos dos outros concorrentes ou oferecerem redug6es
sobrc as propostas mais vantajosas;

ENVELOPE "B" - HABILITAgAO
9.1 -- Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverio apresentar os documentos
elencados nos itens 9.4 a 9.6 deste editale cumprir os requisitos neue especificados.

9.2 Constituem motives para INABILITA(;AO da licitante:

9.2.1 -- A licitante que nio apresentar os documentos correspondences ao estabelecimento
(matriz ou filial) atrav6s do qual pretends 6irmar o contrato

9.2.2 -- a nio apresentagao da documentagao exigida para habilitagao;

9.2.3 -- a apresentagao de documentos com puzo de validade vencido;

9.2.4 -- a substituigao dos documentos exigidos para habilitagao por protocolos de
requerimento de certidao;

9.2.5 -- a mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos,
exceto prova de regularidade para com Fundo de Garantia de Tempo de Servigo(FGTS)
e Instituto Nacional de Seguridade Social(INSS), quando houver recolhimento
centralizado desses tributos;

9

9.2.6 -- o nio cumprimento dos requisitos de habilitagao.

9.3 -- Os documentos apresentados para fins de habilitagao poderao ser originais, c6pia
autenticada por Cart6rio, ou por um dos membros da Equipe de apoio/Pregoeiro, ou por
publicagao de 6rgaos da imprensa oficial ou comprovantes extrafdos via internet, sujeitos estes
a verificagao da validade.

9.3.1 -- Os documentos deverio preferencialmente ser apresentados ordenadamente,
numerados seqtiencialmente por item de habilitagao, de modo a facilitar a anflise

9.3.2 -- Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal e certidio
negativa de fa16ncia e concordata, ou recuperagao judicial/extrdudicial, se outro puzo
n5o constar de ato normativo ou do pr6prio documents, serf considerado o periodo de 06
(sets) moses entre a data de sua expedigao e a data para entrega dos envelopes, exceto em
relagao aos subitens 9.5.5 e 9.5.6.

9.3.3 -- Para os documentos que n5.o contenham puzo de validade expresso, servo aceitos
quttndo emitidos at6 90 (noventa) dias anteriores a data de sua apresentagao

9.4 -- Habilitagao Juridica

9.4.1. A documentagao relativa a habilitagao juridica da elnpresa, culo objeto social deverf ser
compativelcom o objeto licitado, consistir-se-f em

9.4.1.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial
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9.4.1.2. Para Sociedade Comercial(Sociedades Empresarias em gerd) Ato constitutive
estatuto ou contrato social em vigor e alterag6es subsequentes, devidamente registradosl

9.4.1.3. Para Sociedade por Agnes (Sociedade empresaria do lipo S/A): ato constitutive
e alterag6es subseqiientes, acompanhados de documentos de eleigao de seus
administradores, em exercicio;

9.4.1.4. Para Sociedade Civil(Sociedade dimples): Inscrigao do ato constitutive e
alterag6es subseqtientes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas
Juridical, acompanhada de prove da diretoria em exercicio;

9.4.1.5. Para Empresa ot.I Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pals: Decreto de
autorizagao, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento, expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

9.4.2.
condi

Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, participando do certame nesta
gao, apresentar, documentagao de acordo com o solicitado no CREDENCIAMENTO

9.5 -- Regularidade Fiscale Trabalhista

9.5.1 -- A licitante deverf apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento
(matriz ou filial) atrav6s do qual pretends firmar o contrato-

9.5.1.1 E vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos,
exceto prove de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo
(FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), quando houver
recolhimento centralizado disses tributos.

9.5.1.2 -- No casa de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
havendo alguma restrigao na regularidade fiscal, serf assegurado para sua
regularizagao o puzo de 05(cinco) dias ateis, prorrogiveis por igual periods, a
crit6rio da Administragao, contados a parEir do I'(primeiro) dia Otis ap6s a
publicagao da Homologagao, sob pena de decad6ncia do direito, sujeitando-se, em
faso de descumprimento, a penalidade estabelecida no subitem 14.2

9.5.1.3 -- A nio regularizagao da documentagao, no puzo previsto na clfusula
anterior, implicar6, decad6ncia do direito a contratagao, send prejuizo das sang6es
legais, procedendo-se a convocagao da 2' colocada para apresentagao dos referidos
documentos e assim sucessivamente.

9.5.1.4 -- As licitantes dever5o apresentar toda a documentagao exigida para fins de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

9.5.2 -- A prova de regularidade deverf ser feita por Certidio Negativa ou Certidio
Positiva com efeitos de Negativa.

9.5.2.1 Considera-se Positiva com efbitos de Negativa a Certid5o de que conste a
exist&ncia de cr6ditos n5o vencidos; em curso de cobranga executiva em que tenha
sido efbtivada a penhora; ou puja exigibilidade estda suspensa por morat6ria, ou
dep6sito de seu montante integral, ou reclamag6es e recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tribute.rio administrativo ou concessio de medida liminar
em mandado de seguranga, ou em qualquer outra agro.

A documentagao relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-f em
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9.5.3 -- Prova de inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica(CNPJ) do Minist6rio
da Fazenda ou Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral

9.5.4 -- Prove de inscrigao no Cadastro de Contribuintes pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto a ser contratado, a saber:

9.5.4.1 -- Se o ramo de atividade da empresa for com6rcio, deverf apresentar
prova de inscrigao estadual;

9.5.4.2 Se o rama de atividade da empresa for prestagao de servigo, deverf
apresentar prova de inscrigao municipal;

9.5.4.3 -- Se o ramo de atividade da empresa envolver com6rcio e prestagao de
servigos deverf apresentar prova de inscrigao estadual e municipal.

9.5.5 -- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal com
inscrigao no Cadastro de Contribuintes pertinente ao seu rama de atividade e compativel
com o objeto a ser contratado, a saber:

9.5.5.1 -- A regularidade para com a Fazenda Federal deverg ser comprovada
atrav6s da apresentagao da Certid5o Conjunta de D6bitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida da Uniio expedida pda Secretaria da Receita Federal ou
atrav6s de sistema eletr6nico, ficando sua aceitagao condicionada a veriHicagao de
veracidade via Intemet.

9.5.5.2 -- A regularidade para com a Fazenda Estadual deverf ser conlprovada pda
apresentagao de Certidio Expedida pda Secretaria da Fazenda do Estado.

9.5.5.3 -- A regularidade para com a Fazenda Municipal deverg ser comprovada
pda apresentagao de Certidio Negativa de D6bitos Expedida pda Prefeitura
Municipalde qualquer origem

9.5.6 -- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo --
FGTS atrav6s do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pda Caixa
Econ6mica Federal, ou atrav6s de sistema eletr6nico, ficando sua aceitagao condicionada
a verificagao de veracidade via Intemet.

9.5.7 -- Prova de inexist6ncia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,
mediante a apresentagao de Certid5o Negativa de D6bitos Trabalhistas(CNDT) emitida
por aquele Orgao, atrav6s de sistema eletr6nico, facultado a Administragao Municipal a
verificagao da validade do documento via Intemet.

Qualificagao econ6mico-financeira

9.6.1 -- De fomla a demonstrar a prova de Qualificagao Econ6mico-Financeira, as
licitantes deverio apresentar :

9.6.1.1 -- Certidio negativa de fa16ncia, concordata, recuperagio judicial ou
extrajudicial, expedida polo cart6rio distribuidor da side da pessoa juridica ou do
domicilio do empresario individual

9.6.1.1.1. - Caso o licitante estda em recuperagao judicialou extrajudicial, deverf
ser comprovado o acolhimento do plano de recuperagao judicial ou a homologaglio
do plano de recuperagao extrajudicial, conforms o faso.

9.6.1.1.2 -- A prova de regularidade deverf ser feita por Certidio Negative ou
Certidio Positiva com efeitos de Negativa.

9.6
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9.7 Qualificagao T&cnica

9.7.1. A complexidade e o navel de detalhamento t6cnico fazem necessfria a
contratagao de empresa especializada, com capacidade t6cnica e operacional, para garantir a
entrega do objeto, de acordo com suas caracterfsticas e peculiaridades, relativas ao ambiente
de atuagao, sob perspectivas de atividades de neg6cio, solugao sist&mica e de tecnologia
aplicada. A empresa contratada deverf ter os seguintes requisitos:

9.7.2. Atestado pr6vio de desempenho

9.7.2.1. Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto atrav6s da
apresentagao de no minima 01(um) atestado de desempenho anterior, fornecido por
pessoajurfdica de direito pablico ou privado, comprobat6rio da capacidade t6cnica para
atendimento de pele ments 50% do objeto, com indicagao do fomecimento, qualidade
do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condig6es de
fomecimento, quais sej am:

a- Do(s) atestado(s) dever8o constar razio sociale CNPJ da licitante. O
Pregoeiro podera diligenciar junto aos emissores dos respectivos atestados
para comprovagao de sua veracidade.

9.6 Outras Comprovag6es 6a screw en/regzles no credencfa/}ze/zfoJ

9.6.1 -- Declarag6es subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papal
timbrado, atestando que:

9.6.1.1 -- Para o cumprimento do disposto no inciso XIXXlll do artigo 7' da
Constituigao Federal, as proponentes deverio apresentar declaragio de que nio
outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a manor de 18 (dezoito)
qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) ands, salvo na candigao de
aprendiz, a partir de 14(quatorze) ands, conforme Anexo Vll

9.6.1.2 Inexiste impediments legal para licitar ou contratar com a Administragao,
inclusive em virtude das disposig6es da Lei estadual n ' l0.218, de 12 de fevereiro
de 1999, conforms Anexo VII.

9.6.2 -- Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaragao
subscrita por representante legal da licitante, declarando seu enquadramento nos crit6rios
previstos no artigo 3' da Lei Complementar Federal n ' 123/2006, bem como sua n5o
inclusio nas vedag6es previstas no mesmo diploma legal, conforms Anexo lll

10 DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DO PREGAO

10.1 -- No dia, hora e local, designados no edital, serf realizada sessio publica para
recebimento das propostas da documentagio de habilitagao, devendo o interessado proceder ao
respective credenciamento, nos termos do item 05 do edital

l0.2 -- Feito o credenciamento, a Equipe de Apoio receberf tamb6m, nos casos pertinentes,
Anexo 111 -- Declaragao de Condiga.o de ME/EPP, Anexo IV -- Declaragao de Pleno
atendimento aos Requisitos de Habilitagao e Anexo Vll -- Modelo de Declaragao.

l0.3 -- Durante as anflises nio servo aceitas manifestag6es verbais dos representantes
credenciados, sends tal manifestagao pemiitida em memento oportuno, ou sega, antes da
adjudicagao do objeto.
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l0.4 -- Aberta a sessao, a Pregoeira e os representantes estipulam o tempo para eventuais
consultas e, em seguida, os representantes apresentam a Equipe de Pregao os envelopes, da
proposta de pregos e dos documentos de habilitagao

l0.4.1 -- As Declarag6es arima mencionadas deverio ser apresentadas por ocasiio da
abertura da sessao, podendo, neste ato, ser preenchidas e assinadas individualmente pelos
representantes credenciados

l0.5 -- A Equipe de Pregao procedera a abertura dos envelopes contendo as propostas de
pregos, ordenando-as em ordem crescente de valor.

l0.5.1 aberto o envelope, encerra-se o credenciamento, clio se admitindo dais entrega
de envelopes.

l0.6 -- As propostas apresentadas servo analisadas, desclassiHicando-se as que n8o atenderem is
especificag6es, prazos e condig6es 6ixados no edital

l0.7 -- Em seguida, identificarg a proposta de menor prego cuyo conteQdo atenda As
especificag6es do edital

l0.7.1 As propostas jolla valores superiores em at6 10%(dez por canto) da proposta de
menor prego servo classiHicadas em ordem crescente

l0.7.2 N5o havendo, no minima, 03(tr&s) propostas validas, e remanescendo propostas
nio classificadas nos termos do subitem arima, essas servo chamadas para a faso de
lancer, em ordem decrescente, at6 que n5o haha mais propostas ou que se atinja a
quantidade minima de 03(tr&s) participantes.

l0.7.3 -- Em faso de empate de propostas classiflcadas, todos os representantes servo
convidados a participar dos lances verbais.

l0.8 -- A seguir, 6 iniciada a etapa de apresentagao de lances verbais, com determinagao do
tempo para a formulagao de lances que serf acordado entre representantes e Pregoeira.

l0.9 A Pregoeira convida os representantes das licitantes selecionadas, individualmente. em
ordem decrescente do valor da proposta, a apresentar lancer verbais, que deverio ser inferiores
a proposta de manor valor unitario, para o primeiro lance, e ao lance imediatamente anterior,
para os demais.

I0.9.1 -- A aus6ncia de represcntante credenciado ou a desistCncia em apresentar lance
verbal, quando convocado, implicara na exclusio da licitante da etapa de lances verbais e
a manutengao do prego da proposta ou do Qltimo lance apresentado

l0.9.2 -- Havendo empate na proposta escrita e n5o sends ofertados lances, a classi.ncagao
serf efetuada por sorteio.

l0.9.3 Quando comparecer uma licitante ou houver apenas ucla proposta valida, caberf
a Pregoeira veriHicar a aceitabilidade do prego ofertado.

10.10 -- 0 encerramento da face competitiva dar-se-f quando, indagados, os representantes
manifestarem desinteresse em apresentar novos lances

10.11 -- Declarada encerrada a etapa de lancer e estando classi.Rcados na ordem decrescente de
valor, a Pregoeira examina a aceitabilidade do prego obtido

lO.12 Considerada aceitivel a proposta de mellor prego, sera aberto o envelope de
Habilitagao da licitante que apresentou a melhor proposta, para verificagao do atendimento das
condig6es estabelecidas no item 09, sendo-the facultado o saneamento da documentagao na
propria sessao.
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lO.12.1 Caso sejam licitados mais de um item ou late, a habilitag5o da licitante
venccdora serf feith ao Hind da etapa de lancer.

lO.13 -- Constatado o atendimento das exig6ncias de Habilitagao e as flxadas no edital, a
licitante sera declarada vencedora.

lO.14 -- Se a oferta nio for aceitgvel ou se a licitante desatender is exig6ncias habilitat6rias, a
Pregoeira examinarf a oferta subsequente de menor prego, decidirf sobre a sua aceitabilidade e,
em casa positivo, verificarf as condig6es de habilitagao de seu autor, e assim sucessivamente,
at6 a apuragao de uma proposta aceitgvel e que atenda ao edital, cujo autor atenda os requisitos
de habilitagao, faso em que serf declarada vencedora.

lO.15 -- Nas situag6es previstas nos subitens l0.8, 10.09 e lO.12, a Pregoeira podera negociar
diretamente com a proponente para que sega obtido prego melhor.

lO.16 -- Recursos

lO.16.1 -- A manifestagao da intengao de interpor recurso serf feita no f\nal da sessao,
com registro em ata da sintese das suas raz6es, quando entao, a licitagao seguira os
procedimentos constantes do item ll

lO.16.2 -- Interposto o recurso, a Pregoeira podera reconsiderar a sua decisio ou
encaminllg-lo devidamente informado a autoridade competente.

lO.16.3 -- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e homologara
o procedimento.

lO.16.4 -- O recurso contra decis5o da Pregoeira e sua Equips de Apoio teri efeito
suspenstvo.

lO.16.5-- O acolhimento de recurse importara a invalidagao apenas dos atom insuscetiveis
de aproveitamento

lO.16.6 A aus&ncia de manifestagao imediata e motivada da licitante importara: a
decadCncia do direito de recurse, a adjudicag:io do objeto do certame pda Pregoeira a
licitante vencedora e o encaminhamento do processo a autoridade competente para a
homologagao.

17 -- Enccrramento da Sessio10

lO.17.1 -- Encerrado o julgamento das propostas e da habilitagao, o pregoeiro declararf o
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade &s licitantes para que manifestem a
intengao de recorrer, registrando na ata da Sessio a sintese de suas raz6es e a concessio
do puzo de 3 (tr6s) dias consecutivos para a apresentagao das raz6es de recurse

lO.17.1.1 -- A malta dessa manifestagao, imediata e motivada, importara na
decad&ncia do direito de recurso por parte da licitante e a adjudicagao do objeto da
licitagao pelo Pregoeiro ao vencedor.
lO.17.1.2 -- A aus6ncia do licitante ou sua saida antes do t6rmino da Sessio Publica
do Pregao caracterizar-se-i. homo renQncia ao direito de recorrer.

lO.17.2 -- Caso, excepcionalmente, sda suspensa ou encerrada a sessio antes de
cumpridas todas as fuses pr6-estabelecidas, o envelope que irA guardar os envelopes de
Habilitagao, devidamente rubricados pda Pregoeira e pdas licitantes, ficam sob a guarda
da Pregoeira, sends exibidos is licitantes na reabertura da sessio previamente marcada
para prosseguimento dos trabalhos.
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lO.17.3-- Todos os documentos servo colocados a disposigao dos presentes para livre
exams e rubrica.

lO.17.4 -- Da Sessio Publica do Pregao sera, lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prquizo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificagao, da an&lise da documentagao exigida para a
habilitagao e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposig6es do
item ll abaixo.

lO.17.4.1 A Ata Circunstanciada deverf ser assinada polo Pregoeiro, sua Equips de
Apoio e por todos os licitantes presentes, salvo quando album representante se
ausentar antes do t6rmino da Sessao, cato que serf devidamente consignado em ata.

lO.17.4.2 -- Recusas ou impossibilidades de assinatura devem ser registradas
expressamente na pr6pria ata.

lO.18.5 -- Os envelopes contendo os documentos de habilitagao das demais licitantes
ficario a disposigao para retirada nesta Casa de Leis no enderego constante no Prefmbulo
dente edital, durante 30 (trinta) dias ap6s a publicagao do contrato, flndos os quads
poderao ser destrufdos.

11 DO RECUjiSO, DA ADiUnlCAgAO, nOMOLOGAGAO E PUBS.ICIZACAO
11.1 -- N5o havendo recurso a Pregoeira, na pr6pria sessio publica, poder6 adjudicar o objeto
do certame ao autor do menor valor do item, encaminhando o processo para homologagao pelo
Sr. Presidente desta Cfmara

11.2 -- Havendo recurse, os interessados deverio apresentar memoriais, dirigidos a Pregoeira,
no puzo de 03(tr6s) dias Oteis contados do dia subseqiiente a realizagao do pregao, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-raz6es em igualnamero de dias,
que comegarao a correr no dia 6til subseqtiente ao t6rmino do puzo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos

11.2.1 -- Nessa hip6tese, o Senhor Presidente desta Cfmara decidirf sabre os recursos,
adjudicando o objeto do Pregao Presencial& licitante considerada vencedora e, constatada
a regularidade dos atos procedimentais, homologara o procedimento licitat6rio.

11.3 -- O resultado deste Pregao e os demais atos pertinentes ao mesmo, sujeitos a publicagao,
servo feitos no Difrio OHicial do Municipio de Jaguariana e/ou divulgados no enderego
eletr6nico www.camarajaguariuna.sp.gov.for.

12 DA CONTRATAgAO
12.1 -- A contratagao decorrente desta licitagao sera fomlalizada mediante celebragao de termo
de contrato, puja minuta integra este editalcomo Anexo V

12.2 -- A adjudicataria devera, no puzo de at6 05(cinco) dias 6teis contados da data da
convocagao, comparecer a esta Camara, enderego contido no preambulo deste para assinar o
terms de contrato ou retirar documents equivalents, sob pena de decair do direito ao
fomecimento, podendo, ainda, sujeitar-se a. penalidade estabelecida no item 14.2.

12.4 -- O puzo para a assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual perl odo,
quando solicitado pda parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pda CAlnara Municipal de Jaguari6na/SP

12.5 No ato da assinatura do Contrato ou documents equivalents, podera ser solicitado a
adjudicataria a apresentagao de todos ou alguns dos seguintes documentos.

llifi Ce!. zAmiilido lllletlo, 4+6 -- (.
CNI)l: si.}t3.9ssfr)(ni-30 { F

-- ]€iRuciH tla/SP. Clip: } 39iO-009

PdHtna 12 & 57



⑤ Cfimara Municioalde Taauarill!!u:
Estado de S:io Paulo

12.5.1 -- c6pia autenticada da procuragao ou contrato social;

12.5.2 -- c6pia autenticada da c6dula de identidade ou documento equivalence com roto;

12.5.3 -- Termo de Ci6ncia e de NotiHlcagao, anexo Vlll;

12.5.4 -- A ngo apresentagao dos documentos solicitados no item 12.5 impedira a
assinatura do Termo ou retirada de documento equivalente, implicando na aplicagao de
penalidades cabfveis no item 14.2.

12.6 0 Contratado n8o se eximiri das penalidades correspondentes, na hip6tese de
inexecugao contratual

12.7 - At6 a data de assinatura do Contrato, podera ser eliminado da licitagao qualquer licitante
que tenha apresentado documento(s) ou declaragao(es) incorreta(s), bem coma aquele puja
situaga.o t6cnica ou econ6mica / financeira tenha sofrido alterag6es ap6s o inicio de
processamento de pleito licitat6rio, prdudicando o seu julgamento;

12.8 - Nos tem)os do $2' do art. 64 da Lei 8.666/93, poderf a Administragao, quando o
convocado se recusar a assinar o contrato no puzo estabelecido, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, para faz&-lo em igual puzo e nas condig6es da
primeira classiHicada, inclusive quanto aos pregos ou revogar a licitagao, independentemente da
cominagao estabelecida pele art. 81 da legislagao citada.

12.9 -- Constituem motives para a rescisio de Termo as situag6es referidas nos artigos 77 e 78
da Lei Federal n ' 8.666/93 e suas alterag6es.

12.10 -- Na hip6tese de cancelamento determinada por ato unilateral e escrito, ficario
assegurados a esta Cfmara Municipal de Jaguariana os direitos elencados no artigo 80 da Lei
Federal n' 8.666/93 e suas alterag6es.

12.11 As condig6es de entrega/execugao do contrato encontram-se detalhadas no Anexo I
TERMO DE REFERIENCIA e demais anexos.

12.12 - Sends necessario, a Administragao podera invocar o $1' do art.65 da Lei 8.666/93, no
qualreza que "0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os
acr6scimos ou supress6es que se fizerem nas obras, servigos ou compras, at6 25% (vinte e
cinco por cents) do valor inicialatualizado do contrato:

OBKiGAgOES DA CONTRATADA13

13.1 -- Executar o fomecimento do objeto em conformidade com o estabelecido no Anexo I
TERMO DE REFERENCIA e Anexo V - Minuta de Contrato

14 DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS
14.1 - A Licitante que apresentar documentagao inverossimil, praticar ato ilicito ou malta grave,

ou cometer fraude, serf inabilitada ou desclassiHicada, sujeitando-se ainda, segundo a
gravidade da malta cometida, a aplicagao das seguintes penalidades:

14.2.2 -- suspensao temporaria do direito de licitar com a Cfmara Municipal de
Jaguariana, bem homo o impedimento de com ela contratar, polo puzo de at6 Q5.(flnfel
anos- sem prquizo das multas previstas neste Edital, e demais cominag6es legais.

14.2.3 -- declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica.

14.2.4 -- Nos casos de declaragao de inidoneidade, a empresa penalizada poder6, depois
de decorrido 02(dois) amos da declaragao, requerer a reabilitagao perante a pr6pria
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autoridade que aplicou a penalidade, que serf concedida se a empresa ressarcir a esta
CAmara os prquizos resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da
puntgao

14.2 -- A desist&ncia da proposta, lance ou oferta, dentro do puzo de sua validade; a nio
regularizagao da documentagao de regularidade fiscal no puzo previsto; a recusa em assinar a
ATA, nio aceitar ou nio retirar o instrumento equivalents, dentro do puzo e condigdes
estabelecidos; ou a nio comprovagao da condigao de ME ou EPP, ensejarao a cobranga peso
Municlpio, por via administrativa ou judicial, de multa de at6 10%(dez por cento) do valor
total da proposta, lance ou oferta, sem prquizo da aplicagao da penalidade prevista no subitem
14.1

14.2.1 -- O disposto no subitem anterior nio se aplica aos adjudicatarios remanescentes
que, convocados, ngo aceitarem assinar o Contrato com o saldo do quantitativo e o
periodo remanescente do Contrato anterior

14.3 - Por descumprimento de clfusulas contratuais ou pda inexecugao total ou partial do
Contrato, o Contrato podera, apes a apreciagao de defesa pr6via, sofrer as seguintes
penalidades, de acordo com a gravidade da malta(Art. 86 e 87 da Lei8.666/93 e Art. 7' da Lei
l0.520/02)

14.3.1 -- advert6ncia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade
para as quaid tenha a CONTRATADA, concorrido diretamente

14.3.2 -- multa, nas seguintes situag6es

14.3.2.1 de 2.0 %(dais por cents) incidences sabre o valor do CONTRATO, por
dia de atraso em iniciar as obras, servigos, ou realizar o fomecimento, ou for
observado atraso no desenvolvimento das obras ou servigos eln relagao ao
cronograma fTsico, at6 o 5'(quinto) dia corrido do atraso, ap6s o que, a crit6rio
desta Camara, podera ser promovido o cancelamento do CONTRATO.
14.3.2.2 -- Em faso de cancelamento do CONTRATO por esta Camara, decorrente
do que prev& o subitem arima, ou de qualquer descumprimento de outra clfusula
contratual, serf aplicada, garantida a defesa pr6via, nlulta de at6 30%(trinta por
cents) do valor totaldo CONTRATO, de acordo com a gravidade da infragao

14.4 -- As multas servo, ap6s o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos cr6ditos da Contratada

14.5 -- As penalidades previstas nesta clfusula t6m carfter de sangao administrativa, ngo
eximindo a Contratada de reparar os prejuizos que seu ato venha a acarretar a Contratante.

14.6 - O descumprimento parcial ou total, por uma das panes, das obrigag6es que shes
correspondam, nio sera considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de
faso fortuito ou de forma maior, devidamente justiHicado e comprovado. O faso fortuito, ou de
forma maier, verifica-se no cato necessario, cujos efeitos nio eram possiveis evitar, ou impedir,
nos termos do paragrafo Qnico do art. 393 do C6digo Civil

CONDIGOES DE PAGAMENTO15

15.1 -- As condig6es de pagamento dos servigos estio estabelecidas no Ancxo I -- TERMO DE
REFEliENCIA e Anexo V -- MINUTA DE CONTRATO.

16. RESCISAo DO CONTRATO
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16.1 -- A inexecugao total ou partial do Contrato, a16m de ocasionar a aplicagao das
penalidades anteriormente enumeradas, ensejara., tamb6m, em sua rescisao, desde que ocorram
quaisquer motivos elencados no art. 78, da Lei n' 8.666/93.

16.2 A rescisga do Contrato podera ser efetivada sob qualquer das formas delineadas no art.
79, da Lei n' 8.666/93

16.3 -- Se a rescisio da avenga se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do
art. 78, da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-6, ainda, ao pagamento de multa
prevista no item 14.

17 DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1 - N5o sera exigida a prestagao de garantia de execugao para a contratagao resultante desta
licitagao.

DA GESTAO E riscALizACAo DO CONTRATO18

18.1 -- A Presid6ncia da Casa indicara, atrav6s de Ato de Designagao, representantes que
atuar8o coma FISCAL e Gestor do presents CONTRATO, cabendo, a estes as seguintes
atribuig6es:

18.1.1 -- Acompanhar a entrega e zelar polo bom funcionamento e qualidade dos
servigos ou produtos, desde a sua assinatura at6 a execugao do mesmo. Trabalhar como
interlocutor entre a Cfmara e a Contratada. Emitir termos de recebimentos provis6rios e
definitivos e encaminhg-los para juntada a nota fiscal/fatura, sem os quais n5o serf
liberado qualquer pagamento a contratada. Informar, de oficio ou sempre que solicitado,
qualquer alteragao que venha a causar o nio cumprimento da execugao contratual,
cncaminhando relat6rio para investigagao e, ser for o casa, notiflcagao da contratada

18.2 - Nio obstante ser, a contratada mica e exclusiva responsavel pda execugao de todos os
servigos, por6m, a Cfmara Municipal exercerf a mais ampla e completa Hlscalizagao.

18.3 - As atividades de acompanhamento e flscalizagao nio implicam em qualquer exclusio ou
redugao da responsabilidade da contratada, que 6 total e irrestrita em relagao aos servigos
contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer malta, falha,
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugao do contrato.

18.4 - A fiscalizagao do objeto deste contrato ficarf a cargo de Comiss5o de Fiscalizagao
nomeada atrav6s de portaria especial, que deverf acompanhar a execugao do oljeto e dirimir as
dQvidas que surgirem em seu curio.

19 DO RECEBIMENTO D0 0BJET0 DA LiCiTAgAO
19.1. No recebimento e aceitagao do ol8eto da licitagao servo observadas, no que couber, as
disposig6es contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federaln ' 8.666/93 e saas alterag6es

19.2. Para a Prestagao de Servigos/Fomecimento, objetos desta contratagao, servo observadas
as especificag6es e condig6es previstas no Anexo I -- Termo de Refer6ncia e no Contrato e
Anexo V -- Minuta de Contrato. que integram este Edital homo anexos, correndo por conte da
Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdencig.rios
decorrentes da execugao do objeto do contrato.

Ri{,t(:e1 .4ln&ndo t\Ilene. 446 -- Cttlft
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20. MEDl96ES DOS SERVIGOS CONTltATADOS

20.] . Os servigos executados serif objeto de medigao quinzenal, que serf realizada de acordo com

as condig6es estabelecidas no termo de contrato, cuja minuta constituio Anexo V e Termo de

Refer6ncia Anexo I deste Edital

21 nlsposiGOES GERAIS
As normas disciplinadoras desta licitagao servo interpretadas em favor da ampliagao da dispute,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que n5o comprometam o interesse
p6blico, a 6inalidade e a seguranga da contratagao

21.1 At6 02(dais) dias Qteis antes da data fixada para recebimento das propostas em horfrio
comercial 8h As 17h, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, provid6ncias ou
impugnar o ato convocat6rio do pregao pelo email
rosangelaribeiro@camarajaguariuna.sp gov.for ou polo Protocols Gerd

21.1.1 -- A petigao serf dirigida a autoridade subscritora do edital, que decidirf em at6
24h apes o recebimento da mesma.

20.1.2 -- Acolhida a petigao contra o ato convocat6rio, serf designada nova data para a
realizagao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao no edital nio
afetar a fbrmulagao da proposta.

21.1.3 -- As respostas aos esclarecimentos ou impugnag6es servo veiculadas no Di&io
Ol:icial do Municipio de Jaguariina e/ou divulgados no enderego eletr6nico
www . cam arajagu ariuna. sp . gov.for.

21.2 -- Cason omissos e esclarecimentos de ordem t6cnica poderao ser obtidos junta a pregoeira,
atrav6s do te]efone(] 9) 3847-4320 ou e-mail rosangelaribeiro(@camarajaguariuna.sp-gov.for.

21.3 -- A apresentagao dos Envelopes implica a aceitagao t4cita e irrestrita pda licitante de
todas as condig6es estabelecidas no presente edital e em seus anexos.

21.4 - Serif aceitos envelopes, proposta e habilitagao, enviados por via postal, desde que
recebidos antes do initio da Sessio de Abertura dos Envelopes.

21.4.1. O encaminhamento de envelopes por via postal 6 de total responsabilidade da
licitante, nio cabendo a Cg.mara Municipal qualquer responsabilidade por eventual atraso
ou Cato que possa acarretar a ngo entrega dos envelopes(grove dos correios,
enderegamento incorreto, envio fora do puzo, etc).

21.5 -- f f acultada a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer Case da licitagao, a
promogao de dilig6ncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo

21.6 - A Pregoeira podera., sob o amparo do que estabelece o artigo 43, paragrafo 3' da Lei
8.666/93, exigir que a licitante apresente nota fiscal ou fatura comprobat6ria da realizagao do
6omecimento ou da prestagao do servigo indicado em atestados de qualificagao t6cnica por ela
apresentados. A malta de comprovagao sujeita a responsavel is penalidades estabelecidas neste
instruments convocat6rio e em sous anexos

21.7 - Fifa assegurado a etta Camara, por interm6dio da autoridade competente, o direito de:
por raz6es de interesse pablico decorrente de cato superveniente, revogar, a qualquer tempo, no
todo ou em parte, a presente licitagao, ou anulf-la por ilegalidade de oficio ou por provocagao
de terceiros, dando ci6ncia aos participantes, na forma da legislagao vigente.
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21.8 - As licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e
asta Cfmara ngo sera, em nenhum faso, responsavel por estes custos, independentemente do
resultado do processo licitat6rio.

21.9 -- As licitantes sio responsaveis pda fidelidade e legitimidade das informag6es e dos
documentos apresentados em qualquer faso da licitagao.

21.]0 Quando todas as licitantes forum inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Pregoeira podera fixar as licitantes o puzo de 03(tr6s) dias Qteis para a
apresentagao de nova documentagao ou de outras propostas escoimadas das causas que os
inabilitaranl ou desclassi.Hcaram.

21. 1l N€io Itavendo expedience ou ocorreitdo qualquer /ato SKperveKiente que impegaa
reniizagao do certame na data marcada, {} sess&o sera automaticameKte tratisferida para o I '
(primeiro) dia &iii sitbseqiiente, no mesmo Itor&rio e !oca{ atlteriormetite estabetecido, desde
que n€io Irda cont!{ ticagao da Pregoeira em contr6rio.

21.12 -- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e sous anexos, excluir-se-f o dia do
initio e incluir-se-f o do vencimento, e considerar-se-ao, os dias homo consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrfrio. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente normalda C&mara Municipalde Jaguari6na.

21.13 -- Aplica-se nos casos omissos e alterag6es contratuais, o disposto na Lei Federal
l0.520/02, Lei Complementar 123/06(Lei Gerd das Micro e Pequenas Empresas) e alteragao
LC 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente na Lei Federal n ' 8.666/93 e suas
alterag6es, bem homo Resolugao n ' 166 de lO/l0/2013 e demais Leis no que couberem

21.14 -- O compromisso de execugao s6 estarf caracterizado mediante recebimento da
AUTORIZACAO DE FORNECIMETO/SERVlgO, emitida polo Comiss8o de Fiscalizagao da
Cfmara Municipal de Jaguariana.

21.15 -- O CONTRATADO obriga-se a substituir e remover, is suas expensas, os itens em que
se verificarem vicios, de.fbitos ou incorreg6es resultantes da fabricaga.o ou transporte
inadequado.

21.16 -- As interessadas deverio ter pleno conhecimento das disposig6es constantes do presente
edital e seus anexos, bem como de today as condig6es gerais, nio podendo invocar nenhum
desconhecimento homo elements impeditivo da formulagao de sua proposta ou do per6eito

21.17 -- O Edital e a Proposta da licitante vencedora fargo parte integrante do CONTRATO a
ser lavrada, independentemente das transcrig6es.

21.18 -- Fica designado o toro da Comarca de Jaguariana para dirimir quaisquer quest6es
judiciais oriundas deste Edital e anexos, renunciando as panes desde ja a qualquer outro, por
mais especialou privilegiado que sda

Jaguariana, 04 de dezembro de 2019.
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ANEXOI
TERMO DE REFERENCIA

1. 0BJETO
1.1 Prestagao de Servigos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis em Veiculos e

outros servigos prestados por postos credenciados, por meio da implantagao e operagao de um
sistema informatizado e integrado com utilizagao de cartio magn6tico ou microprocessado e
disponibilizagao de Rode Credenciada de Postos de Combustiveis no Estado de Sio Paulo,
compreendendo a distribuir&o de: Etanol, Gasolina Comum, lubriHlcantes e derivados, bem
como servigo de lavagem de veiculos, de forma a garantir a operacionalizagao da frota de
veiculos da Cfmara Municipalde Jaguari6na.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 Tendo em vista a necessidade de abastecer os vefculos da frota da Cfmara Municipal de

Jaguaridna e garantir uma melhor gestao, atrav6s de um navel de controle mais abrangente,
com visio responsavel da utilizagao dos recursos financeiros, humanos e socioambientais, com
medidas dirigidas a redugao da geragao de residuos que comprometam a atmosfera, faz-se
necessfria a contratagao de servigos que contemple um sistema de gerenciamento com o uso
de ferramentas tecno16gicas para a geragao de informag6es on line e em tempo real e a criagao
de indicadores de desempenho e oferecimento de uma ampla redo de postos credenciados.
Os servigos nos moldes apresentado 6 uma alternativa inovadora para a aquisigao direta de
combustivel, 61eos e lubrificantes, servigos de lavagem e outros prestados por postos
autorizados de venda de combustivel e derivados.
Esse sistema de abastecimento propiciara a Administragao a disponibilidade de postos de
combustiveis credenciados sob virias bandeiras, cabendo ao usufrio e nestor da froth a escolha
de postos credenciados que possuam o menor prego unitfrio praticado da venda de
combustivel. em con6ormidade com os mecanismos contratuais
A froth de veiculos da Cfimara Municipal de Jaguariana 6 composta de 02(dais) veiculos
.I'oyota/Corolla -- XEI 2.0 Flex, ano 2017/2018.
Tal contratagao deveri atender a necessidade de formalizar a necessidade continua nos
abastecimentos da frota e demais servigos.
Todos os servigos pretendidos neste processo s5o essenciais para poder utilizar os veiculos de
forma a atingir os objetivos e metas tragadas pda administragao. A escolha por este modelo de
contratagao 6 decorrente da melhoria da gestao das despesas com a frota de veiculos, gerando
expectativas de redugao de custos que envolvam abastecimento de veiculos e controls da I'rota
por meir de relat6rios gerenciais, e da possibilidade de definir parametros de utilizagao e
restrig6es diferenciadas relacionadas aos veiculos e aos usufrios.
Redugao de despesas com a frota, por meio de controles mais dinfmicos e eHicazes; +Redugao
de despesas administrativas relativas a rota(Goleta de dados, digitagao, emiss8o de faluras,
controles, espago fTsico, pessoal); +Flexibilizagao do sistema de abastecimento, por acesso
facilitado a uma rede de servigos com qualidade e pregos adequados; #Agilidade nos
procedimentos; #Evolugao dos controles, veracidade das informag6es e redugao do tempo de
compilag5o e an6,lisa de dados; 'kObtengao de informag6es sobre o abastecimento, em tempo

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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habil para a tomada de decis6es corretivas e preventivas;*Melhoria do gerenciamento da
manutengao preventiva e corretiva por meir do controls de quilonletragem e consumo por
veiculo; #Rcdugao de gastos inadequados. por meld da utilizagao de relat6rios de excegao; e,
8Eliminagao de adiantamentos para o pagamento de combustiveis.

3. PRAZO DE VIG£NCIA E EXKCUgAO

3.1. A vig6ncia deste Contrato inicia-se na data de sua publicagao no Difrio Oficial do Municipio e
encerra-se ao t6rmino do puzo de execugao;

3.2 O puzo de execugao 6 de 15(quinze) memes cone seu initio contados da data de recebimento
pda CONTRATADA da AUTORIA(;AO DE FORNECIMENTO/SERVIGO para initio dos
Servigos, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, at6 o limits de 60
(sessenta) memes, desde que nio sqa denunciado por qualquer das panes, por escrito e com
anteced6ncia minima de 120(canto e vince) dias de seu vencimento;

3.3. A Autorizagao para Inlcio dos Servigos serf emitida em at6 3(tr6s) dias iteis da data da
publicagao do extrato deste contrato.

4. CONDI(6ES DE PAGAMENTO, REAJUSTE DE PREGO E DA RETENGAO DOS
TRIBUTOS:

4.1. Incidente sobre o valor totalde combustfveis consumidos e de servigos prestados;

4.2. O pagamento serf processado mediante apresentagao, pda CONTRATADA, da Nota Fiscal
relative ao objeto e certid6es cabiveis se solicitadas, documentagao que deverf estar
devidamente acompanhada do ACEITE polo CONTRATANTE, desde que ngo haha
pend6ncia a ser regularizadat
4.2.1 Verificando-se qualquer pend6ncia impeditiva do pagamento, serf considerada data da

apresentagao da documentagao aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagao

4.3. Os pagamentos serif efetuados em at6 15(quinze) dias corridos, contados do aceite de sua
execugao, atrav6s de boleto bancfrio ou cr6dito em conta corrente e ag6ncia indicada pda
CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentagao oficialdesta Casa de Leis,
em conformidade com os servigos executados;

4.4. As Notas Fiscais serge recebidas em at6 03(tr6s) dias ateis, contados de sua recepgao pele
Fiscaldo Contrato, conforme o item Medigao dos Servigos Prestados;

4.4.1. Havendo diverg&ncia ou ergo na emiss5o do documento fiscal, mica interrompido o
puzo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente ap6s a regularizagao
dessa documentagao;

4.4.2 Em faso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, flea a CONTRATADA
obrigada a refazer/reparar o servigo/entrega, is suas expensas;

4.4.3 Na impossibilidade de serum refeitos/reparados os servigos/entrega rejeitados, ou na
hip6tese de nio serum os mesmos executados, o valor respectivo serf descontado da
importancia mensaldevida a contratada, sem prquizo da aplicagao das sang6es cabiveis;

4.5. A contagem do puzo para pagamento teri. inicio e encerramento em dias de expediente junto
ao 6rgao CONTRATANTE;

4.6. A Contratante podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo Ihe forem
devidos peta Contratada, em decorrCncia de madimplemento contratual

CEP: 13910409
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4.7. Est5o incluidos no valor os encargos sociais, custos operacionais, impostor, taxas, seguros,
transportes, embalagens, licengas, despesas de frete e todas as demais despesas necessfrias
para o bom cumprimento na prestagao dos respectivos servigos.

4.8. O valor percentual relativo a Taxa de Administragao serf pixo e irreajustavel durante a
vig6ncia do contrato e suas possiveis prorrogag6es, mesmo que sega negativo.

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO5.

5.1. Deverf ser baseado na utilizagao de cart5o de controls(magn6tico ou microprocessado), que
possa ser utilizado na rede de postos credenciados pda contratada;

5.2. Cada veiculo teri um Qnico cartio magn6tico ou microprocessado;

5.3. Deverg constituir-se em uma ferramenta de controls e gestao dos combustiveis e lubriHicantes

consumidos, bem homo, um memo de pagamento dos produtos e servigos fomecidos polos
postos que integram a rede credenciada;

5.4. Deverf garantir a seguranga e a integridade de todas as informag6es obtidas por ocasiio dos
abastecimentos realizados na rede credenciada;

5.5. Deverf dispor de um sistema informatizado de gestao de abastecimento, que possibilite, por
meir de acesso via internet(on-line), que os usugrios previajnente cadastrados e autenticados
por memo de senha individual, possam acessar a base de dados com o objetivo de estabelecer
parametros para os abastecimentos, realizar consultas e obter relat6rios gerenciais, solicitar
novos cart6es, credenciar e/ou descredenciar veiculos e condutores, realizar a manuteng5o de
cadastros, dentre outras funcionalidades;

5.6. Deverf permitir que todas as alterag6es realizadas on-line, por meio do sistema informatizado
de gestao, em especial aquelas definidas no item arima, sejam processadas e validadas em
tempo real, produzindo efeitos imediatos;

5.7. Devera, por ocasiio de dada abastecimento, capturar e efetuar o registro informatizado de
todos os dados referentes aquele procedimento, integrando-os em uma base de dados
permanente e constantemente atualizada, para, em seguida, por meio do sistema informatizado
de gestao, transforms-los em informag6es gerenciais, analiticas e financeiras, que servo
disponibilizadas aos restores da frota e setorial, para subsidiar a tomada de decisao;

5.7.1. O registro das informag6es referentes aos abastecimentos serf realizado por meio de
equipamentos perifericos especificos para leitura e gravagao de dados, instalados nos
postos da rede credenciada

5.8. Devera, por ocasi8o de cada abastecimento realizado nos postos da redo credenciada, validar o
procedimento e registrar todas as informag6es necessfrias para o posterior pagamento do
combustivel fomecido;

5.9. Deverf permitir o estabelecimento de, pele ments, 03(tr&s) diferentes niveis de acesso ao
sistema informatizado de gestao(gestor da ftota, gestor de contrato e controls interns), com
subordinagao hieraquica e administrativa da CMJ;
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5.9.1. Os diferentes niveis de acesso ao sistema informatizado de gestao deHlnirio os direitos e
atribuig6es dos usuarios. de acordo com o perfil hierarquico-administrative a qual
estiverem vinculados;

5.9.1.1. Os nfveis gestor da frota e nestor do contrato deverio permitir acesso total e
irrestrito a todas as funcionalidades do sistema, bem come a visualizagao de toda a

5.9.1.2. O navel Auditoria Interna deverf pemiitir acesso apenas &s consultas e relat6rios:

5.10. A Contratada deverf disponibilizar caH6es extras(reserva), que possam ser imediatamente
utilizados no faso de falhas ou extravio dos cart6es em uso. garantindo a continuidade dos
abastecimentos e do controls que vinha sendo realizado, at6 que um novo cartio seja
confeccionado para substituir deHlnitivamente o cartio original;

5.10.1. Os cart6es extras (reserva) devergo permitir a vinculagao a um veiculo da n.ota. por
meio da respectiva plata, sendo que essa vinculagao e a posterior desvinculagao deverio
ser realizadas nos nilveis de gestor da iota, de forma on-line e em tempo real, por meio do
sistema informatizado de gestao;

5.10.2. Ao serum desvinculados de um determinado veilculo, os cart6es extras deverio ser
bloqueados, at6 que surja a necessidade de serum utilizados novamente, com o prop6sito
de se evitar o uso indevido dense recurso;

5.10.3. A quantidade de cart6es extras(reserva) deverf ser para 02 (dais) veiculos

5.11. Durante a execugao de qualquer operagao realizada na redo credenciada, dada condutor
deverf ter sua identiflcagao validada por meio de matricula e senha individual, n8o se
admitindo a realizagao dc qualquer operagao sem que haha a plena identificagao do veiculo e
do respectivo condutor;

5.11.1 . Caberg a empresa contratada, a responsabilidade pda solugao t6cnica que identifique o
condutor e o veiculo no ato do abastecimento e que cofba, com agilidade e seguranga, as
eventuais transag6es nio autorizadas(protegidas), bem homo, identifique e registry as
transag6es realizadas em desacordo com os estabelecidos(inconsist6ncias);

5.11.2. As tcntativas de realizagao de transag6es protcgidas e as inconsist6ncias registradas
deverio ser informadas ao gestor da frota e ao gestor do contrato. no puzo maxims de 24
horas ap6s a respectiva ocorr&ncia;

re

5.12. Dever5. emitir comprovante da transagao realizada, independentemente da solicitagao do
condutor. com. no minima. os seguintes dados: identificagao do posto (noms e enderego),
identiflcagao do veiculo(place), hoddmetro do veiculo no momento do abastecimento. lipo de
combustivel e/ou servigo utilizado, data e hora da transagao, quantidade de litros, valor da
operagao, a16m do local destinado para o condutor informar o RG e consignar sua assinatura;

5.13. Deverf permitir, em situag6es excepcionais, que os abastecimentos e os servigos realizados
e pagos peso CONTRATANTE por outros meios, por ocasiio de viagens para cidades que nio
possuam postos credenciados, sejanl registrados manualmente, por meir de processo de
captura n3o conventional, conforms solugao a ser deHinida e apresentada pda empress
contratada. a fim de garantir o controle efetivo do consumo verificado pda totalidade dos
veiculos que integram a froth da CMJ
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5.14. DeverA permitir, em casa de falhas dos equipamentos periHricos ou dos cart6es, ou ainda,
diante da ocorr6ncia de situag6es adversas, como malta de energia e16trica, falhas de conexao,
dentre outras, a adogao de procedimento contingencial, que garanta a realizagao do
abastecimento e a obtengao das informag6es necessfrias para o controle e a gestao dos
procedimentos realizados, a16m de nio comprometer a continuidade das atividades
operacionais da CMJ;

5.15. DeverA pemlitir o registry, na base de dados do sistema, do valor do combustivel negociado
diretamente com os postos da rede credenciada, que passara a ser considerado nos casos de
abastecimentos futuros, independents do prego indicado na bomba;

5.16. Deverg permitir a gemgao dos dados, capturados por ocasiio de todos os abastecimentos
realizados na rude credenciada, para posterior consulta do sistema infonnatizado via website
da frota utilizada pda CMJ, havendo possibilidade de alterag6es de layout definidos pda
Cfmara Municipal de Jaguariana;

5.17. Caberf a empresa contratada, a responsabi]idade pena geragao quinzena] dos dados, que
deverio contemplar, no minima: identificagao do pasta(name, enderego e CNPJ), data do
abastecimento(data e hora), quilonletragem no memento do abastecimento, tipo de
combustivel, quantidade de litros, valor unitfrio do abastecimento por litre, valor total do
abastecimento, identificagao do veiculo(plata), identificagao do motorista, mlmero da ordem
de servigo(desejavel), identiHlcagao de outros servigos utilizados, valor unitgrio do servigo
utilizado, quantidade do servigo e valor totaldo servigo utilizado

5.18. As infonnag6es deverio ser geradas e disponibilizadas quinzenalmente no puzo mfximo de
24(vinte e quatro) horas ap6s a consumagao do abastecimento do Qltimo dia do periods. Os
arquivos de dados dever5o ser gerados no lbrmato "CSV"(arquivos texto separados por
virgula) e PDF n5o editgvele pesquisavel, acessados para consulta online, via intemet, e
disponibilidade de c6pia ("download") pda CMJ numa patina (Website) da Contratada
especialmente dedicada para esse fim. O acesso a pagina deverf ser controlado com o uso de
login/senha, fornecido e gerenciado pda Contratada

5.19. Deverf permitir a parametrizagao do abastecimento, por meir de crit6rios estabelecidos
polos gestures da frota e gestor do contrato, com a finalidade de regular os abastecimentos de
acordo com o perfiloperacionalde dada um dos veiculos ou grupo de veiculos;

5.19.1. A possibilidade de parametrizagao deverf contemplar, no minimo, os seguintes
requisitos

desempenho do veiculo km/I (mlnimo e maximo), considerando apenas o
combustivelprincipal, nos casos de veiculos com motorizagao .Hex

b tips de combustivel(principals secundario);

quantidade de litres pemlitida(combustive! principals secundario), considerando a
capacidade do tanque do veiculo

a

C

d tipo de servigos por veiculol
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intervals de tempo entre as transag6es, considerando a possibilidade de abastecimento
simultAneo com combustivel principale secundario;

f valor permitido por transagao e por tipo de servigo(minimo e maxims);

g limite de cr6dito permitido durante o m6s;

h quantidade de transag6es permitidas (calend6rio, hor6rio, mlnimo e maxims);

i prego por litre, por tips de combustivel e por municipio(minima e maxims);

j rode credenciada disponivel(UF, municipio e estabelecimento), e

k hod6metro(casa seja definido, o sistema nio deverf aceitar a indicagao de
quilometragem inferior a indicada no 61timo abastecimento, sendo que no faso de errs,
deverf haver a possibilidade de corregao, pelo respectivo gestor, em tempo real, por
meir de acesso ao sistema infomlatizado de gestao, a Him de nio comprometer o
abastecimento e a operacionalidade do veiculo

5 19.2. Os parametros poderao ser definidos com carfter restritivo, que impegam a realizagao
do abastecimcnto(transag6es protegidas) ou com carfter infomiativo, que apenas alertam
os gestores da frota quando ocorrerem situag6es predeflnidas, sem, contudo, restringir a
realizagao do abastecimento(inconsist6nciasJ;

19.3. O sistema deverf permitir a possibilidade de alteragao de determinados parametros,
pelos respectivos restores, em tempo real, por meio de acesso ao sistema informatizado
de gestao, a fim de ngo comprometer o abastecimento e a operacionalidade de
determinado veiculo=

5

5.19.4. A realizagao, pda redo credenciada, de abastecimentos de combustiveis e lubri.ficantes,
bem coma, a prestagao de servigos de quaisquer naturezas, sem a devida cobertura de
cr6dito, por inobservfncia dos parametros estabelecidos, serf de total responsabilidade da
empresa contratada;

5.20. Pemlitir a emissio de relat6rios gerenciais, financeiros, operacionais e cadastrais, que
possibilitem o controls das despesas, consume, condutores e veiculos, a16m dos possiveis
desvios em relagao aos parametros adotados

5.20.1. A Contratada deverf disponibilizar, no minimo, os seguintes relat6rios

a relagao cadastraldos veiculos por unidade, em todos os niveis;

b hist6rico completo das operag6es realizadas pda froth, contendo a indicagao de todos
os dados obtidos durante os abastecimentos, this coho: data, hora, identiflcagao do
estabelecimento, identiHjcagao do condutor, identificagao do veiculo(plata),
hod6metro do veiculo no momento do abastecimento, tipo de combustfvel, quantidade
em litros adquiridos, valor unitfrio por tips de combustfvel, valor total da operaga.o em
R$(reals), natureza e valor do servigo utilizado;

hist6rico das operag6es realizadas por estabelecimento credenciado;

d demonstrativo das despesas realizadas por tipo de combustivel, com prego m6dio
unitfrio por tipo de combustivel, por veiculo ou grupo de veiculos;

R#la (;e[ Alnfitzdo tb clio, 446 -- Ceiiltv -- ]aR:{.:Hli /S]). (:EP': t39t0.009
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e demonstrative do total consumido e do saldo remanescente por cartao, em R$ e em
percentual;

f indicagao dos desvios de hod6metro, media de consumo do vefculo e tips de
combustivel;

g

h

despesas realizadas por unidade, em todos os niveis e por tipo de servigo;

desconto sobre o prego da bomba, a vista, considerando eventuais negociag6es
realizadas diretamente com o posts da rede credenciada;

individual por vefculo, identificando a quilometragem percorrida entre os
abastecimentos, intervalo de tempo e media de consumo por nitro;

demonstrative de desempenho dos veiculos por condutor, por typo de veiculo, por
unidade;

j

k consolidagao de despesas por veiculo ou grupo de veiculos;

consume e Gusto(]an/I), por veiculo ou grupo de veiculos, considerando a utilizagao de
combustivelprincipal pelos veiculos flex;

relat6rios financeiros, e

n demonstrativo das transag6es realizadas em situag6es n5o convencionais, identificando
o vefculo, o condutor, o estabelecimento e os valores abastecidos

5.20.2. O sistema informatizado de gestao deverf permitir a obtengao de relat6rios relativos a
todo o perfodo de vig6ncia do contrato, sendo flexivel, aos gestores, a selegao do perfodo
de consulta;

5.20.3. Os relat6rios dever5o ser disponibilizados, em tempo real, a partir do acesso ao sistema
informatizado de gestao de abastecimento e demonstrar a situagao atualverificada na frota
naquele momento, considerando todos os abastecimentos realizados at6 entgo.

5.20.4. Os relat6rios com periods de abrang&ncia superior a 90 dias poderao ser fomecidos
dirctamente pda empress contratada, no puzo miximo de 48 horas ap6s a solicitag£io,
sem a necessidade de serem disponibilizados por meio do sistema informatizado de
gestao

5.20.5. Os relat6rios dever5o ser acessados e visualizados polos gestores, com estrita
observfncia dos respectivos niveis de acesso, conforme descrito no item 5.9.1

5.21 A Contratada deverg ainda

5.21.1 . Disponibilizar relat6rio(s), que identifique as transag6es protegidas por parametros que
nio foram realizadas, por n5o terem fido autorizadas, bem homo aquelas realizadas em
desacordo com os parametros estabelecidos pelts gestures(inconsist6ncias);

5.21.1.1. Esse relat6rio deverf ser disponibilizado aos gestores, com observfncia dos niveis
de acesso, descritos no item 5.9.1, no puzo mgximo de 24 horas ap6s o registro da
ocorr6ncia, devendo center informag6es referentes ao velculo, condutor,
estabelecimento e o motivo que ensejou o bloqueio ou o alerta;

CNPj: 5i.313.
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5.21.2. Disponibilizar, at6 o terceiro dia atil de dada m6s, relat6rio denominado Demonstrativo
Menial de Consume de Combustivel(DMCC), que contemple, na integra, todos os
abastecimentos realizados no m&s anterior;

5.21.3. Elaborar, mensalmente, relat6rio gerencial personalizado, que indique o perfil de
utilizagao dos veiculos que integram a iota da CMJ, que deverf apresentar,
necessariamente, indicadores que demonstrem a relagao R$/L, KM/L, KM/veiculo,
R$/KM, com a finalidade de identillcar a necessidade de implantagao de medidas que
visam a melhoria continua, por meio da otimizagao do uso do sistema e da redugao dos
custos decorrentes dos abastecimentos;

5.21.4. Disponibilizar relat6rio que apresente, de forma consoiidada, a quantidade (em litros) e
os valores(em R$) dos combustiveis e lubrificantes aplicados nos veiculos da frota da
CMJ, com a possibilidade de indexagao individual ou conjunta dos seguintes atributos:
tips combustivel e/ou lubrificante, municfpio, com possibilidade de corte digrio. semanal,
quinzenal e menial;

5.21.5. Priorizar as demandas de alterag6es sist&micas, especialmente quanto a forma de
apresentagao dos relat6rios e as agnes para tratamento dos nlesmos, sendo que, para tanto,
servo agendadas reunites, na Cfmara Municipal de Jaguariina, com a participagao da
Contratada e dos gestores da frota e do contrato, ocasiio em que serf definido o puzo
para execugao das alterag6es;

5.22. Deverf permitir, alan dos dados comuns a todos os veiculos, o cadastramento de
informag6es particulares, que caracterizam um vefculo, possibilitando a obtengao de relat6rios
e consultas a partir desses dados

6. REDE CREDENCIADA

6.1 Entende-se por rede credenciada, o codunto de estabelecimentos, cujo ramo de atividade 6 o
com6rcio varejista de combustiveis, previamente selecionados pda empresa prestadora do
servigo de gestao de abastecimento e disponibilizados para a realizagao do abastecimento dos
veiculos pertencentes a frota da CMJ;

A empresa contratada deveri disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a
vig6ncia do contrato, rode credenciada que permita o abastecimento dos veiculos que integram
a frota da CMJ, observada a quantidade minima de estabelecimentos e suas respectivas
localizag6es deHinidas por este Termo de Refer6ncia;

A rede credenciada deverf contar com postos de abastecimento localizados em um raio
m6ximo de 5 knl da CMJ, distribuidos de fomaa a abrangel os pontos cardeais do municipio
e/ou as rotas de acesso is saidas(vias de acesso a outros municipios), devidamente
estruturados para o fomecimento dos combustlveis e derivados descritos no item 8 do presence
Termo de Refer6ncia e cujo funcionamento sega ininterrupto das 07h00 &s 20h00, todos os dias
da selnana(devendo haver ao menos 01(um) porto com atendimento 24(vinte e quatro) horas
por dia e 7 dias por semana dentro do municipio de Jaguariilna) e, kinda, obedecendo aos
seguintes requisitos:

6.2

6.3
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6.3 1. Nos municipios com populagao inferior a 100.000 habitantes, a rede credenciada deverf
contar com, no minima, 02(dais) postos de abastecimento, para dada uma das cidades
estrat6gicas;

2. No municipio de Sio Paulo, a rode credenciada deverf contar com, no minima, 05
(cinco) postos de abastecimento, distribuidos nas direg6es Norte, Sul, Leste e Oeste, de
forma a evitar custos de deslocamentos;

6.3

6.3

6.3

3. Para a determinagao da quantidade de postos que irf integrar a rede credenciada em
cada municfpio considerados pontos estrat6gicos, deverf ser considerada a populagao de
cada municipio;

4. Mapa do Estado de Sio Paulo com as cidades estrat6gicas para abastecimento e
rodovias mais utilizadas

do Sul

Legends

----i ')- RlunuiK F.nfd

G.

/

:=

e. Base Operacional
e Panto Estrat6gico '-P

Legenda:

Pontos vermelhos: base operational;

Pontos amis: cidades estrat6gicas para o abastecimento;

Rodovias indicadas para o abastecimento (devem ser
apontadas no item subsequente)

consideradas tamb6m as
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6.3.5. 4.3.8. Nas rodovias indicadas abaixo, a redo credenciada deverf contar com postos de

abastecimento, cuba distg.ncia entre si ngo exceda a 100 km:

a SP-055 - Rodovia C6nego Dom6nico Rangoni, Rodovia Doutor Manoel Hyppolito
Rego, Rodovia Padre Manoelda Nobrega;

b SP-065 - Rodovia Dom Pedro l;

c SP-070 - Rodovia Airton henna da Silva, Rodovia Governador Carvalho Pinto;

d SP-075 - Rodovia Santos Dumont

e SP-127 - Rodovia Antonio Romano Schincariol, Rodovia Com61io Pires, Rodovia
Fausto Santomauro, Rodovia Pro.kssor Francisco da Silva Pontes;

f SP-147 - Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva, Rodovia Engenheiro Joie Tosello:
Rodovia Deputado La6rcio Corte;

g SP-150 - Via Anchieta;

h SP-160 - Rodovia dos Imigrantes;

SP-225 - Rodovia Engenheiro Jo5o Baptista CabraIRenno, Rodovia Comandante Joio
Ribeiro de Barron, Rodovia Engenheiro Paulo Nico Romano;

j SP-250 - Rodovia Bunjiro Nakao, Rodovia Jose de Carvalho, Rodovia Nestor Fogaga;

k SP-258 - Rodovia Francisco Alves Negrao;

I SP-270 - Rodovia Raposo Tavares;

m SP-280 - Rodovia Presidente Castello Brando;

n SP-300 - Rodovia Marechal Rondon;

o SP-304 - Rodovia Deputado Amauri Barroso de Sousa;

p SP-310 Rodovia Washington Luiz e Rodovia Feliciano Salles da CuiMa;

q SP-327 - Rodovia Orlando Quagliato;

r SP-330 - Via Anhanguera;

s SP-348 - Rodovia dos Bandeirantes;

t BR-116 - Rodovia Presidents Dutra, Rodovia Regis Bittencourt;

u BR-381 - Rodovia Femio Dias

6.3.6. Na impossibilidade de credenciamento, por inexist6ncia de postos que se enquadram
nos crit6rios estabelecidos no item 6.3, a empresa contratada deverajustiflcar por escrito e
credenciar outros estabelecimentos, compatibilizando os crit6rios da distfncia e do horfrio
de funcionamento;

6.3.7- Cano a empresa contratada nio possua pasta credenciado em alguma das localidades
previstas nests item 6.3 e subitens deverf ser dada prefer6ncia ao credenciamento do
porto ja utilizado pda C&mara Municipal de Jaguari6na, quando houver;
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6.3.8. A fim de atender as necessidades operacionais da CMJ, a Contratada deverf credenciar
novos postos, no puzo mgximo de 30 dias, contados da data da solicitagao formulada pelo
gestor da frota ou do contrato;

6.3.9. Todos os pastas que integram a redo credenciada, disponibilizada para atender a 6'ota
da CMJ, dever5o estar devidamente equipados para realizar transag6es de acordo com a
solugao tecno16gica adotada pda empresa contratada, especialmente quanto ao modelo de
carta.o fornecido aos vefculos;

6.3

6.3

6.3

lO. Os valores dos combustiveis Fornecidos pda rode credenciada serif faturados de acordo
com o prego a vista de bomba, ou do valor negociado diretamente com o estabelecimento.
faso essa possibilidade tenha sido efetivada;

11. A Contratada 6 a Qnica responsavel polo pagamento aos postos credenciados,
decorrentes do combustivele demais servigos efetivamente realizados, ngo respondendo a
CMJ solidhia ou subsidiariamente por este pagamento;

12. Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverf comprovar que sua rede
credenciada possui estabelecimentos que apresentam condig6es de atender, de imediato,
S0% das bases operacionais da CMJ(Sede e 20 Unidades Regionais), obedecendo aos
crit6rios estabelecidos no item 6.3;

6.3.13. A comprovagao da redo credenciada dever6 ser realizada por meir do envio de relagao
(em formats MS-Excel), indexada por municfpio, contendo name fantasia, razio social.
CNPJ, enderego, telefone e hor&io de funcionamento do porto, bem homo a distincia
compreendida entre o estabelecimento e a respectiva base operacionalda CMJ;

6.3.14. Cano seja necessario, os demais estabelecimentos deverio ser credenciados dentro do
puzo de implantagao do sistema, definido no item 7.1 e, a16m disco, a CONTRATADA
DEVE

6.3.15. Credenciar somente postos que nio estejam relacionados em publicagao no Difrio
Oficialdo Estado de Sio Paulo, nos termos da Lei Estadualn ' 11.929 de 12/04/2005 e
Portaria da Secretaria da Fazenda CAT 02/11

6.3.16. Descredenciar os postos que eventualmente tiverem suspense o cadastro do ICMS
relacionados em publicagao no Di&io Oficial do estado de Sio Paulo, nos termos da Lei
Estadualn' 11.929 de 12/04/2005;

6.3.17. Nio credenciar e/ou descredenciar o posto de abastecimento de combustivel que esteja

sancionado pele nio cumprimento das legislag6es vigentes sobre o controle de poluigao
do meio ambience, em especial as regulamentag6es do IBAMA, CONAMA, Secretaria
Estadual de Meir Ambiente e CETESB.

6.3.18. Fiscalizar o recolhimento dos Tributos incidentes sobre a operagao de fomecimento de
combustivel, a cargo dos estabelecimentos credenciados.

7. IMPLANTA(AO
7.1. A Contratada deverg disponibilizar o acesso via web e aplicativos(Android e iOS) do sistema

automatizado de gestao em todas as unidades da CMJ, deixando-o em condig6es de plano
\L{.] CTL ./bli&lldo l\tfetio, 4+6 -- Centro -- }aNf Hitta/S}). Cl:i1): 13910 )9
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funcionamento, no puzo miximo de 30(trinta) dias, contado do recebimento por ela da
Autorizagao para Initio dos Servigos, considerando o seguinte cronograma

7.2. O processo de implantagao do sistema compreende as seguintes atividades

a Cadastramento dos veiculos;

b Cadastramento dos usugrios(gestures/ condutores);

c Definigao da logistica da rede de postos credenciadosl

d Preparagao, distribuigao e instalagao dos equipamentos perifiricos

e Fomecimento a CMJ da relagao dos postos credenciados:

f Treinamento dos restores e condutores;

g Fomecimento de cart6es para os veiculos;

h Divulgagao da senha dos condutores, e

i Outrasjulgadas necessirias

7.3. Treinamento dos Condutores e Gestores

7.3.1. A Contratada deverf fomecer, sem custo extra a administragao, programa de
capacitagao de pessoal para os condutores e gestores envolvidos na utilizagao do sistema,
que deverf abordar:

a Operag6es de cadastramento, parametrizagao dos cart6es e ]imite de cr6dito;

b Detalhamento dos procedimentos para utilizagao do sistema informatizado de gestao}

c Emissio de consultas e relat6rios, por meir do sistema informatizado de gestao;

d Informag6es relativas a eventuais falhas operacionais e as provid6ncias necessgrias para
sang,-las;

Aplicag6es praticas do sistema e do sistema informatizado de gestao;

Outras informag6es julgadas oportunas e necessfrias para a correta utilizagao do
sistema

7.3.2. O treinamento deverf ser ministrado na Cfmara Municipalde Jaguari6na e a quantidade
de instrumentos obedecerf ao seguinte crit6rio

([:N}'J: 5t.3]3.955/ X)Ot-30 J \ elie: 38474336 J site:
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Cadastramento dos veiculos c usuarios nQ sistema de gestao da CONTRATADA

AS

10  
    20

Fomecimento ao CONTRATANTE dos dados cadastrais da redo de pastas

credenciados

30

Treinamento dos condutores e gestures da ftota  Credenciamento dos postos necessirios para atendimento a Rota da CONTRATADA
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7.3.3. Todos os materiais e equipamentos necesshios para a realizagao do treinamento serif
de inteira responsabilidade da Contratada

7.3.4. Para contribuir com o processo de treinamento, a Contratada deverf elaborar e fornecer,
no minima. 01(um) exemplar dos materiais de apoio a seguir definidos:

7.3.4.1. Guia do usugrio, com orientag6es necesshias para a realizagao de todas as
atividades afetas aos gestures da frota, en] todos os niveis;

7.3.4.2.Video em media tipo DVD, voltado ao treinamento dos condutores, com
apresentagao do produto e as orientag6es necessfrias para a realizagao de todas as
atividades afetas aos condutores, inclusive em relagao aos procedimentos a serem
adotados polos frentistas nos postos da redo credenciada

8. DESCRIGAO DOS SERViGOS E ESTIMATIVA DE CONSUM0:
8.1. A ftota de veiculos desta Cfmara Municipa16 composta por 02(dais) carros, confomie abaixo

relacionado, sends que referido quantitativo e especificag6es podera sofrer alterag6es em
virtude de aquisig6es, substituig6es ou supress6es de vefculos

8.2. Enquanto os veiculos estiverem na garantia de fabrica nio utilizario dos lubriHicantes e
derivados estimados anualmente, sendo sua utilizagao prevista para os termos aditivos
faso denham a ser Hirmados.

8.2.1. Vencimentos previstos da garantia da frota de veiculos da contratada para 14 de
dezembro de 2020.

8.3. Combustiveis(para 02 vefculos da CMJ)

#Fonte: ANP CAMpnqAS ESTADO DE sAo PAULO

Obs. A frota de veiculos do tipo flex utilizarf pre6erencialmente etanol, propiciando vantagens
ambientais e econ6micas de acordo com os estudos preliminares

8.4. Scrvigos complementares
8.4.1. Oreos lubri6icantes e outros servigos:

\Lt.i Cff. ,4fn&n&o 1111etlo, ;+.}6 --
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QUANT. VEICULO PI.ACA UAKCA ANO

c)] Corolla GAZ-1089 TOYOTA 2017/20 18

01 Corolla FDZ-4596 TOYOTA 2017/20 ] 8

lipo de combustlvel
Quantidade de

velculos
Previsao de consume

menial (L)
Previsio de consume
total(L) (15 moses)

Etanol+ 02 155 2.325

Gasolina Comum 02 155 2.325

Quantidade estimada de
usuanos

435
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aguanuna

8.4.2. Lavagens

8.5. Planilha Ortamentfria Estimada

FFonte: wwu .anp.gov.for (valor m6dio de Campinas Estado de Sio Paulo)

.Lta (k1 .4tl!&fido }\ {etio, 4+6 -- Cet {ro -- )aguadatia/SP. CEP: ]3910.0(}9

lipo de produto
QuaBtidade de

Prcvislo de
consumo (L) ou

(un) measal

Previsiade
cansumo total (IS

noses)
Oled lubrificante. com servigo de troca.

para veiculo de passeio
02 70 40.50

Filtro de ar, com servigo de troca, para
veiculo de nasseio 02 0,60 09

Filtro de combustivel. com servigo de
troca, para vefculo de passeio ()2 0,60 09

Filtro de dIeD, com servigo de troca, para
veiculo de passeio

()2 0,60 09

lipo de produtd   Previsga de

Cbnsumo menial consumo fatal(15

M6dio vefculo de passeio (sedan)     3()

LIPO DE COMBUSTIVEL / SERVlg0 QUANTIDADE MENIAL
(litros/servigo/unidade)

PREGO
[JNITARIO

2

PKECO
TOTAL M ENSAL

POR ITEM
(RS)

t)X(2)-{3
COMBUSTIVEIS  

Etanol + 155 2,83 438.65

Gasolina comum + 155 4.19 649.45

SERVIQOS COMPLEMENTARES  
Oled lubrificante, com servigo de troca. para
vefculo de passeio

2.70 27.57 74.44

Filtro de ar, com servigo de troca. para vefculo
de passeio 0.60 63,45 8.07

Filtro de combustivel, com servigo de troca.
para veiculo de passeio ##

0.60 23.33 [4.00

Filtro de 61eo, com servigo de troca. para
veiculo de passeio ++ 0.60 32.00 [9.20

Lavaaens de vefculos M6dio veiculo de
passeio (sedan) #*   29,00 S8,00

Totalmensaisem taxa de administragio [ .291. 81

Totalestimado incluindo a taxa adm em 15 moses (RS) 19.377,15

TAXA I)E ADMINISTRAGAO (%) *** (...)%

rAXA ox ADMINISTRAgAO (R$)  
Totalestimado mensalinctuindo a taxa adm(RS)  

]'otal estimado incluiudo a taxa adm em 15 moses(RS)  
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8+Fonte: mercado
#8+Fonte: cadterc

9. ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA 15 MEMES

9.1. Frota da CMJ: 02 (dais) veiculos automotores marca Toyota, modelo Corolla XEI 2.0 Flex

9.2. O consumo m6dio para 15(quinze) meses de combustlveis, lubrificantes e outros servigos,
estimado para a frota da CAmara Municipal de Jaguariana, a serem realizados nos postos da
redo credenciada, 6 de

9.2.1. Etano1: 2.325 (doin mil trezentos e vinte e cinco) litres

9.2.2. Gasolina comum: 2.325 (dais miltrezentos e vinte e cinco) litres;

9.2.3. Olco lubrificante para motor: 40,5 litres;

9.2.4. Lavagens de veiculos: 30 (trinta) lavagens dimples;

9.2.5. Trocas de Hiltro de 61eo: 09 (nave);

9.2.6. Trocas de filtro de ar: 09 (novo);

9.2.7. Trocas de filtro de combustivel: 09 (novo)

10. DA FISCALIZAgAO E DA EXECUgAO DOS SERVICOS

10.1. Ngo obstante a Contratada ser a Dmca e exclusive responsavel pda execugao dos servigos
descritos no presente Terms de Refer6ncia, a CMJ 6 reservado o direito de, sem de qualquer
forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalizagao sobre os servigos prestados. Para tanto, a Comissgo de Fiscalizagao designada
pda CM.J podera

10.1.1. Ter livre acesso aos locals dc execugao do servigo;

l0.1.2. Exercei a {iscalizagao dos servigos contratados, de modo a assegurar seu efetivo
cumprimento;

l0.1.3. Realizar a supervisao das atividades desenvolvidas pda empresa contratada, efetivando
avaliag6es peri6dicast

l0.1.4. Apresentar planilha dos servigos efetivamente executados, para efeito de medigao,
descontando-se do valor devido, o equivalente a indisponibilidade dos servigos
contratados decorrentes de motivos imputaveis a empresa contratada, sem prejuizo das
demais sang6es disciplinadas em contrato.

As atividades de acompanhamento e fiscalizagao nio implicam em qualquer exclusio
ou redugao da responsabilidade da CONTRATADA, que 6 total e irrestrita em relagao aos
servigos contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer malta,

falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugao do contrato

Serf nomeado atrav6s de portaria, servidor de carreira integrante do quadro de
funcionfrios delta Casa Legislativa homo 6lscal para dirimir assuntos pertinentes a este Termo:
integrante de uma Comiss5o de Fiscalizagao

l0.2.

l0.3 .

11. RESPONSABILIDADES E 0BRIGACOES

CN})l: 5]. 3}3.955/aNIl-3a / l;otis: 38474336 / site:
Pti8li.i32 {& 57
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11.1. CONTRATANTE!
11.1.1. Fornecer a Contratada a Autorizagao de Fomecimento/Servigo;

11.1.2. Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necesshios para a execugao do servigol

11.1.3. Efetuar os pagamentos nas condig6es e pregos pactuados;

11.1.4. Indicar, acompanhar e Hiscalizar a execugao deste Contrato por uma Colnissio de
Fiscalizagao formalmente designada;

11.1.5. Notificar por escrito a ocorr6ncia de irregularidades durante a execugao dos servigos;

11.1.6. Convocar a Contratada para reunites, sempre que necessario;

11.1.7. Identificar todos os veiculos typo Flex coma consumidores exclusivos de etanol;

11.1.8. Fornecer a. CONTRATADA o cadastro completo e atualizado dos veiculos e
condutores, contendo os seguintes dados

Tipo de frota - frota pr6pria;

Prenixo;

Plata;

Marfa;
Modelo:

Chassi;

Tipo de combustivel;

Ano de fabricagao do veiculo

Lotagaol

Capacidade do tanque;

Hod6metro;

Nome, registro funcionale unidade dos condutores;

11.1.9. ManiHestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugao do Contrato, em
especialquanto a aplicaga,o de sang6es e alterag6es do mesmo;

11.1.10. Responsabilizar-se pelo recolhimento do comprovante de abastecimento e/ou de
servigo, e da correspondente nota fiscalde dada transagao efetuada;

11.1.11. Encaminhar a liberagao de pagamento das faturas da prestagao de servigos aprovadas,
correspondentes aos servigos efetivamente prestados pda Contmtada, no puzo pactuado,
mediante as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas, comunicando a
CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudanga de administragao e
enderego de cobranga

11.2. CONTRATADA:
11.2.1. Responsabilizar-se integralmente pda execugao do contrato, em conformidade com as

especificag6es t6cnicas, nos termos da legislagao vicente, ou quaisquer outras que vierem
a substitui-la, altera-la ou complements-lal

NPl: 5t. 3t3.95S/O(n\
...../' }).igilci33&57
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11.2.2. Nio possuir administrador ou s6cio com poder de diregao, com vinculo de parentesco
com agents politico ou funcionfrio pablico;

11.2.3. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dole na execugao dente contrato, n5o excluindo ou
reduzindo elsa responsabilidade a fiscalizagao e o acompanhamento realizado pele
CONTRATANTE;

11.2.4. Manter-se, durante toda a execuga.o do contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es assumidas, todas as condig6es que ensejaram sua habilitagao e qualinicagao na
base da licitagao;

11.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, As suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es
resultantes da execugao ou de materiais empregados;

11.2.6. Comunicar imediatanlente a Comissio de Fiscalizagao, quaisquer datos ou
anormalidades que possam prqudicar o bom andamento e/ou o resultado final dos
servigos;

11.2.7. Designar por escrito, no puzo de at6 03(tree) dias Qteis, do recebimento da
Autorizagao de Fomecimento, preposto(s) que tenha(m) poderes para resolugao de
possiveis ocorr6ncias durante todd a execugao desse contrato;

11.2.8. Fornecer a Comiss5o de Fiscalizagao os nQmeros de telefones celulares do preposto,
bcn) coma do supervisor, vinculados a condugao dos servigos, com perfeito conhecimento
do objeto do contrato, para o pronto atendimento em situag6es de emerg&ncia;

11.2.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugao deste contrato;

11.2.10. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, polos danos causados ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes da execugao do contrato, nio excluindo ou reduzindo dessa
responsabilidade a Hiscalizagao do Contratante em seu acompanhamento;

11.2.11. Responsavel tamb6m pda qualidade na execugao do objeto licitado, cabendo-the
verificar o atendimento dos padr6es e condig6es exigidos no Pregao e seus anexos.

] 1.2.12. Efetuar o pagamento do combustivel, dos demais produtos fornecidos e dos servigos
prestados pelts postos que integram a rede credenciada, diretamente aos respectivos
estabelecimentos, sendo certo que a CONTRATADA 6 a Qnica responsavel por essa
atividade e que o CONTRATANTE nio responde, em hip6tese alguma, por esse
pagamento.

11.2.13. Ministrar treinamento especifico com a finalidade de capacitar os condutores e os
gestores envolvidos na utilizagao do sistema, conforme definido no item 5.3 do Termo de
Re6er&ncia - Anexo I do Edital

11.2.14. Credenciar somente postos que n5.o este)am relacionados em publicagao no Difrio
06icialdo Estado de Sg,o Paulo, nos termos da Lei Estadualn ' 11.929 de 12/04/2005 e
Portaria da Secretaria da Fazenda CAT 02/11.

11.2.15. Descredenciar os postos que eventualmente tiverem suspenso o cadastro do ICAMS
relacionados em publicagao no Difrio OHicial do estado de Sio Paulo, nos termos da Lei
Estadualn ' 11.929 de 12/04/2005

\i.na (2L Atlz&)!do t\i+etlo, 'K6 -- C€1fro -- ]iiWflditla/SP. (:EP: t39tQ-Q09
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11.2.16. N5o credenciar e/ou descredenciar o posto de abastecimento de combustivelque esteja
sancionado polo n2o cumprimento das legislag6es vigentes sabre o controle de poluigao
do meio ambiente, em especial as regulamentag6es do IBAMA, CONAMA, Secretaria
Estadualde Meio Ambiente e CETESB.

11.2.17. Fiscalizar o recolhimento dos Tributos incidentes sabre a operagao de fornecimento de
combustivel, a cargo dos estabelecimentos credenciados.

11.2.18. Comparecer, sellapre que convocada, ao local designado pda Comiss5o de
Fiscalizagao, por meio do preposto indicado, para exame e esclarecimentos de quaisquer
problemas relacionados aos servigos contratados, no puzo m6ximo de 24(vinte e quatro)
horas ap6s a convocagao.

11.2.19. Fomecer todos os equipamentos perifericos necesshios para operagao do sistema,
confomie solugao tecno16gica utilizada, bem coma, substitui-los, sempre que necessario,
sem nenhum Gusto extra para o CONTRATANTE.

11.2.20. Fornecer os cart6es de controls para dada um dos veilculos da frota, com validade
indeterminada, inclusive nos casos de extravio e incorporagao de novos veiculos, sem
custo extra para a administragao.

11.2.20.1. Os cart6es deverio ser fomecidos de forma gratuita, inclusive para os casos de
perda, extravio ou incorporagao de novos veiculos automotores a frota do
Contratante

11.2.21. Fomecer mensalmente a Comissio de Fiscalizagao, relagao atualizada dos postos que
integram a rede credenciada, que deverf conter: noms fantasia, raz5o social, CNPJ,
inscrigao estadual, enderego completo e telefone.

11.2.22. Deverf cumprir todas as condig6es exigidas nos itens 5, 6 e 7 do Termo de Referenda
(Anexo I do Edital)

11.2.23. Os pregos dos combustiveis terio como parametro restritivo para utilizagao do cartao,
o limits estabelecido para o prego unitario(m6dio) do m6s anterior ao da efetivagao do
abastecimento, no munic£pio de Campinas, disponibilizado no enderego eletr6nico
www.anp.gov.for da ANP - Ag6ncia Nacional de Petr61eo para os diversos tipos de
combustfveis.

11.2.24. Master, durante toda a execugao deste contrato, o nOmero minimo de postos
credenciados, de acordo com os barametros estabelecidos no item 6.3 do Termo de
Refer6ncia - Anexo I do Edital

11.2.25. Fiscalizar todos os servigos prestados pda rede de postos credenciados, objetivando
garantir um navel satisfat6rio de qualidade.

11.2.26. Acompanhar a divulgagao dos postos autuados e/ou interditados pda Ag6ncia
Nacional de Petr61eo(ANP) em razgo de problemas com a qualidade do combustivel
fomecido, bem homo aqueles que tiveram o cadastro suspenso pda Secretaria da Fazenda
do Estado e divulgar a informagao, imediatamente, a Comissio de Fiscalizagao, a16m de
providenciar o descredenciamento e a substituigao por outro estabelecimento, no puzo
mgximo de 30 (trinta) dias

11.2.27. Comunicar, imediatamente, a Comissio de Fiscalizagao, quaisquer alterag6es
verificadas com os postos da rede credenciada.

P(⑧tki35 {k 57



⑥ Cfmara Municipal de Taauariina
Estado de Sio Paulo

11.2.28. Atcnder, no puzo mfximo de 15(quinze) dias, as solicitagacs follautladas pda
Comissio de Fiscalizagao quanto a substituigao de postos nio qualificados ou
inadequados para a prestagao dos servigos.

11.2.29. Comunicar ao Contratante, quando da transfer6ncia e/ou retirada e substituigao de
postos credenciados.

11.2.30. Disponibilizar uma central de atendimento ao usuario, que possibilite o acesso, por
meio de ligagao telefonica local, das 8h ds 20h, de segunda a sexta-keira, a fim de prestar
suporte t6cnico visando solucionar problemas e esclarecer quest6es t6cnicas relacionadas
ao funcionamento do sistema, sempre que necessario, nio sendo aceito sistema de
atendimento eletr6nico.

11.2.31. Disponibilizar consultor para representar a CONTRATADA perante a Diretoria de
Transportes do CONTRATANTE, com conhecimento e experi6ncia para atender todas as
demandas relacionadas ao funcionamento do sistema contratado e com a compet6ncia
necessfria para realizar, em navel gerencial, quaisquer alterag6es da base de dados, bem
homo solucionar problemas, promover alterag6es e melhorias de sistema, independents da
exist6ncia da central de atendimento ao usufrio

11.2.32. Disponibilizar, por meio de correio eletr6nico(e-mail), uma linha de comunicagao
direta com a Diretoria de Transportes, com o objetivo de divulgar, de forma rapida, today
as infomaag6es necessArias para a plena utilizagao do sistema.

11.2.33. Realizar reunites de trabalho, em que o consultor da CONTRATADA e a Comiss5o
de Fiscalizagao para solugao de problemas e tragar o plano de agro para a solugao dos
mesmos, visando a melhoria continua.

11.2.34. Indicar representantes da area de tecnologia da informagao para participar das reunites
de com a Comissio de Fiscalizagao, com a finalidade de auxiliar na identificagao de
solug6es para otimizar a utilizagao do so$mare de gestao na in/rune/ do
CONTRATANTE, a flm de obter melhores resultados.

11.2.35. Por ocasigo do treinamento deflnido no item 7.3 do Terms de Refer6ncia - Anexo I do
Edital, divulgar aos condutores indicados polo CONTRATANTE. por meir de
correspond&ncia individuale reservada, a matricula e a respectiva senha para a realizagao
do abastecimento e contratagao dos demais servigos.

11.2.36. Providenciar o cadastramento de usufrios e veiculos, bem homo as eventuais
alterag6es, sempre que solicitado pelo nestor dente contrato, independente da exist6ncia de
hncionalidade especifica, disponivel no sclPware de gestao

11.2.37. Por ocasiio da assinatura deste contrato, indicar os dados necessirios a serem
infomlados pele CONTRATANTE, objetivando o cadastramento dos vefculos e
usuanos.

11.2.38. Garantir, de forma ininterrupta(24 horan por dia), o pleno funcionamento do sistema,
inclusive durante a realizagao de qualquer processo de manutengao(alteragao,
atualizaQao, etc.), bem come, por ocasi8o do fechamento peri6dico do consume(mensal),
a fim de que as atividades do CONTRATANTE e controls do abastecimento nio sofram
solugao de continuidade, em virtude de eventualindisponibilidade do sistema.

11.2.39. Disponibilizar, por meio da fn/e/'ne/ ou outro meio eletr6nico, informag6es quinzenais
dos pregos hist6ricos dos consumos praticados nos postos que abasteceram a frota, em
R$/Litre, por tipo de combustivel, ordenados por naunicipios, por unidade administrativa,

CNI)}: 5t. 3t3.955/QW}
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por valor em ordem crescente, identificando o pesto de abastecimento com o respectivo
enderego.

11.2.40. Providenciar para que os crit6rios de credenciamento dos postos de combustiveis a
redo dc estabelecimentos da CONTRATADA sejam pablicos e abertos a novak ades6es
dos postos e redes que tenham interesse em se credenciar.

12 SEGUjiANgA NO FORNECIMENT0
12.1 Nos castes de falha dos equipamentos perifiricos da rode credenciada ou dos cart6es

dos veiculos e na ocorr6ncia de situag6es adversas, tais homo malta de energia e16trica,
a Contratada deverf disponibilizar procedimento contingencial, atrav6s de servigo de
atendimento ao cliente. Este procedimento devs consistir na obtengao, por telefone, por parte
da redo credenciada, do nQmero da autorizagao de abastecimento a ser transcrito
para formulfrio especiHlco da Contratada, visando garantir a manutengao e
informag6es necessfrias ao controle e gestao dos abastecimentos e nio comprometer
a continuidade das atividades operacionais do Contratante

12.2. A Contratada deverf prestar suporte t6cnico atrav6s de Servigo de Atendimento ao
Cliente, por telefone ou Internet, devendo ter uma central de atendimento que permita
ao Contratante o acesso atrav6s de ligagao local, com atendimento 24(vinte e quatro)
horas todos os dias do ano, n8o sendo aceito sistema de atendimento eletr6nico.

13. QUALIFICAGAO TECNICA
13.1. A complexidade e o navel de detalhamento t6cnico fazem necessfria a contratagao de

empresa especializada, com capacidade t6cnica e operational, para garantir a entrega do
objeto, de acordo com suas caracteristicas e peculiaridades, relativas ao ambiente de atuagao,
sob perspectives de atividades de neg6cio, solugao sist6mica e de tecnologia aplicada. A
empresa contratada deverf ter os seguintes requisites:

13.2. Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compatfvel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto atrav6s da apresentagao de no minima 01
(um) atestado de desempenho anterior, fomecido por pessoa juridica de direito pablico ou
privado, comprobat6rio da capacidade t6cnica para atendimento de pelo menos 50% do objeto,
com indicagao do fomecimento, qualidade do material, do atendimento, cumprilnento de
prazos e demais condig6es de fornecimento.

13.3. Do(s) atestado(s) dever8o constar razio socials CNPJ do CONTRATADO. A
CONTRATANTE podera diligenciar junto aos emissores dos respectivos atestados para
comprovagao de sua veracidade.

14. GARANTIA
14.1 N5o sera exigida a garantia contratualpara esta contratagao

15. DO HORAR10 E LOCAL PAjiA OBTENGAO DE ESCLARECIMENTOS
15.1. Maiores esclarecimentos poderao ser obtidos com a Comissio de Licitagao, no

Departamento de Compras, Licitag6es e Contratos, na sede da Cfmara Municipal de
Jaguariana, enderego constante neste Termo, no horgrio das 8h30min is 16h30min, de
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segunda a sexta-keira(dias de expediente), pele telefone(19) 3847-4336, ou por e-mail
comoros(@camaraiaauariuna.sp.aov.for e/ou rosangelaribeiro(@cainaraiaauariuna.sp.aov.for

Jaguaritlna, 04 de dezembro de 2019
7

/

iG{ L)lilt/zzi de Camargo
②id+J .

Rosange14,,Wadi;;degantana Ribeiro
Diretgfa-d$jCompras, Licitag6es e Patrim6nio
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ANEXO ll
TERMO DE CREDENCIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL N ' O03/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 150/2019

OBJETO: Prestagao de Servigos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustl.veis em Veiculos e
outros servigos prestados por postos credenciados, por meio da implantagao e operagao de um sistema
informatizado e integrado com utilizagao de cartio magn6tico ou microprocessado e disponibilizagao
de Redo Credenciada de Pastas de Combustiveis no Estado de Sio Paulo, compreendendo a
distribuir8o de: Etanol, Gasolina Comum, lubrificantes e derivados, bem coma servigo de lavagem de
veiculos, de forma a garantir a operacionalizagao da frota de veiculos da Cfmara Municipal de
Jaguariana.

A empress
CNPJ N '

com sede na
telefone n

representada polo(a) Sr(a)
CREDENCIA o(a) Sr(a)

(CARGO), portador(a) do RG n ' e CPF n
para represents-la perante a Cfmara Municipal de Jaguariana em licitagao

na modalidade Pregao Presencialem epigrafe.

e-mail

NOME

RG

CARGO

CNPl: S1.3t 3.955/{){m1-30
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ANEXO lll

DECLARACAO DE CONDiCAO DE MICROEMPRESA OU
EMPjiESA DE PEQUENO PORTE

(a ser entregue juntamente com o credenciamento, se enquadrado nesta categoria)

PREGAO PRESENCIAL N ' O03/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N ' 150/2019

OBJETO: Prestagao de Servigos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis em Veiculos e
outros servigos prestados por postos credenciados, por meio da implantagao e operagao de um sistema
informatizado e integrado com utilizaga.o de cartio magn6tico ou microprocessado e disponibilizagao
de Redo Credenciada de Postos de Combustfveis no Estado de Sio Paulo, compreendendo a
distribuirio de: Etanol, Gasolina Comum, lubrificantes e derivados, bem como servigo de lavagem de
veiculos, de forma a garantir a operacionalizag5o da frota de veiculos da Cfmara Municipal de
Jaguari6na.

A empresa , inscrita no CNPJ sob n'
por interm6dio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) do RG n ' , e do CPF n '
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a

qualiHicagao como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condig6es do Estatuto Nacionalda
Microcmpresa e da Empresa de Pequeno Porte, institufdo pda Lei Complementar n ' 123, de 14 de
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art.3', e que este apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos art.42 a 49 da referida Lei Complementar, e que nio se enquadra nas
situag6es relacionadas no $4' do art.3' da citada Lei Complementar

Por ser verdade assina o presente

de de 2019

NOME

RG

CARGO
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ANEXO IV

DECLARA(AO DE PLENO ATEND]MENTO AOS KKQulSiTOS DE HABILITA(AO
(a ser entregue juntamente com o credenciamento, se enquadrado nesta categoria)

PREGAO PRESENCIAL N ' Oo3/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N ' 150/2019

OBJETO: Prestagao de Servigos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis em Veiculos e
outros servigos prestados por postos credenciados, por meld da implantagao e operagao de um sistema
informatizado e integrado com utilizagao de cartio magn6tico ou microprocessado e disponibilizagao
de Rede Credenciada de Postos de Combustfveis no Estado de Sio Paulo, compreendendo a
distribuir5o de: Etanol, Gasolina Comum, lubrificantes e derivados, bem homo servigo de lavagem de
veiculos, de forma a garantir a operacionalizagao da froth de veiculos da Cfmara Municipal de
JaguariQna

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penal da lei que
cumpre plenamente os requisites de habilitagao atrav6s dos documentos integrantes dos envelopes
B'', sob pena de sujeigao As penalidades previstas no item 14 do edital de Pregao Presencial em

epfgrafe. Respeitadas as discriminag6es contidas no TERMO DE REFERENCIA -- ANEXO I

EMPRESA

CNPJ N ':

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO

RG

CPF

AssnqATURA

wpl:
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ANEXO V
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N ' XXX/2020
Decal'renta de contratagao. con#o}.me Pregdo
Presencia! n' 003/2019, vicente da daf a de

publicctgdo atd o t€rmino do puzo de execugao
dc objeto, $rmado cotta

Servigo de gerenciamento do abastecimento de
combustiveis e outros senigos em 'peiculos da
Cdlnara Municipal de Jaguar iQnc!.

Polo presente instrumento de TERMO DE CONTRATO, de um lado, CAIWARA MUNICIPAL DE
JAGUARltINA, com cede na Rua Cel. Amfncio Bueno, 446, Centro desta Cidade de Jaguariana,
Estado de S5o Paulo -- CEP. 13.910-009, e inscrigao do CNPJ sob n' 51.313.955/0001-30, atrav6s de
seu Representante Legal Excelentfssimo Senhor Presidente Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo,
portador do RG N ' 23.748.568-0 SSP-SP e CPF N ' 168.407.188-75, enderego Rua Cel. Amfncio
Buena, n ' 819 Centro Jaguariana Estado de Sio Paulo CEP. 13911-262 e de outro lada a
empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nome f antasia xxxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro Gerd de
Contribuintes CNPJ sob o n '. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na Rua xxxxxx n ' xxxx, Bairro
xxxxxxxxxxxxxxx, Cidade xxxxxxxxxxxxxx, Estado de xxxxxx, neste ato representada legalmente
pele Sr. xxxxxxxxxx, nacionalidade brasileira, estado civil xxxxxxxxxxxx, proflssao xxxxxxxxxxxxx,
portador do CPF N ' xxxxxxxxxx, e da c6dula de identidade RG N ' xxxxxxxxxxx, residents e
domiciliado a Rua xxxxxxxxxxxxx, n' xxx, Bairro xxxxxxxxxxx, cidade de xxxxxxxxx, Estado de
xxxxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATADO, resolvem estabelecer a
presente avenga contratual

CONSIDERANDO
A necessidade da contratagao ora apresentados, onde visa, dentre outros fins constantes no Edital de
Pregao Presencial n' 003/2019 e no Termo de Refer6ncia -- Anexo I da Licitagao em epigrafe bem
homo demais anexos, em especial o servigo de gerenciamento do abastecimento e outros servigos
prestados por postos credenciados dos veiculos da Cfmara Municipalde Jaguariana.
RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE CONTRATO N ' xxxx/2020, mediante clgusulas e
condig6es abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA - Objeto do Contrato
1.1. Prestagao de Servigos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis em Veiculos e

outros servigos prestados por postos credenciados, por meio da implantaga.o e operaga.o de um
sistema infonnatizado e integrado com utilizagao de cartio magn6tico ou microprocessado e
disponibilizagao de Redo Credenciada de Postos de Combustiveis no Estado de S5o Paulo,
compreendendo a distribuir8o de: Etanol, Gasolina Comum, lubrificantes e derivados, bem
como servigo de lavagem de veiculos, de forma a garantir a operacionalizagao da frota de

&la Cfi. /\? linda Xliteno, 446 -- (:elt€m-- .lana.iri till/SP. Cl:iP: !39t0.{)09
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veiculos da Cfmara Municipal de Jaguari6na de acordo com as especiHlcag6es t6cnicas e
demais disposig6es do Anexo I -- TERMO DE REFERENCIA, do edital.

CLAUSULA SEGUNDA Da Licitagao

2.1. Documentos integrantes

2.1.1. Para todos os efeitos legais e mellor caracterizagao da presente aquisigao, bem assim
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigag6es ora contraidas integram
este Contrato, coma se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos

2.1.1.1. Pregao PresenciaIN ' 003/2019 e ANEXOS
2.1.1.2. Proposta da CONTRATADA.
2.1.1.3. Ata da Sessio de Pregao Presencialn ' 003/2019

2.2. Os documentos referidos no presente item sio considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, deflnir a sua extens8o e, desta forma, refer a prestagao do
ob.jets adquirido

2.3. Das condig6es de habilitagao e qualificagao
2.4. A CONTRATADA obriga-se a master, durante a execugao do Contrato, em compatibilidade

com as obrigag6es por ela assumidas, today as condig6es de habilitagao e qualificagao
exigidas na licitagao.

CLAUSULA TERCEIRA -- Vig6ncia / Puzo de execugao

3.1. A vig6ncia deste Contrato inicia-se na data de sua publicagao no Digrio Oficial do Municipio
e encerra-se ao t6rmino do puzo de execugao;

3.2. O puzo de execugao 6 de 15 (quinze) memes com seu infcio contados da data de recebimento
pda CONTRATADA da AUTORIAQAO DE FORNECIMENTO/SERVIGO para initio dos
Servigos, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, at6 o limite de 60
(sesscnta) meses, desde que nio seja denunciado por qualquer das panes, por escrito e com
antccedGncia minima de 120 (cents e vinte) dias de seu vencimento;

3.3. A Autorizagao para Infcio dos Servigos serf emitida em at6 03(tr&s) dias iteis da data da
publicagao do extrato deste contrato.

CLAUSULA QUARTA Embasamento Legal

4.1. O presence ternlo 6 formalizado com fundamento no Pregao Presencia1003/2019

CLAUSULA QUINTA Recursos Orgament4rios

5.]. As despesas decorrentes deste instrumento, no corrente exercicio, correrio por conta das
dotag6es orgamentarias da CMJ, sendo

Ficha: 4
Unidade: 010101 SECRETARIA DA CAMARA
Funcional: 01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Cater. Econ.:3.3.90.39.99 0UTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA

CLAuSULA SEXTA -- Valor do Contrato

6.].Df-se ao presente Contrato o valor estilnado global de R$ xxxxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) incluindo a taxa administrativa de % incidence sabre o
valor totalde combustiveis consumidos e de servigos prestados.

CLAUSULA SETIMA -- Prego, Condit6es e Forma de Pagamento

7.1. A Contratante pagara a Contratada pda prestagao dos servigos os seguintes valores,
incluindo-se todos os insumos necessArios para a devida prestagao dos servigos c consignado
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em sua proposta, o vale total estimado menial do presents contrato de R$
), incluindo a taxa administrativa

% incidence sobre o valor total de combustiveis consumidos e de servigosde

prestados;
7.2. O pagamento serf processado mediante apresentagao, pda CONTRATADA, da Nota Fiscal

relativa ao objeto e certid6es cabiveis se solicitadas, documentagao que deverf estar
devidamente acompanhada do ACEITE pele CONTRATANTE, desde que nio haha
pend6ncia a ser regularizada;

7.2.1. Veriflcando-se qualquer pend6ncia impeditiva do pagamento, sera considerada data da
apresentagao da documentag5,o aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagao

7.3. Os pagamentos servo efbtuados em at6 15(quinze) dias corridor, contados do aceite de sua
execugao, atrav6s de boleto bancirio ou cr6dito em conta corrente e ag&ncia indicada pda
CONTRATADA, preferencia]mente em banco de movimentagao oficia] desta Casa de Leis,
em conformidade com os servigos executados;

7.4. As Notas Fiscais serif recebidas cn] at6 03(tr6s) dias 6teis, contados de sua recepgao polo
Fiscaldo Contrato, conforms o item Medigao dos Servigos Prestados;

7.4.1. Havendo diverg6ncia ou erro na emiss5o do documento fiscal, fica interrompido o puzo
para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente ap6s a regularizagao dessa
documentagao;

7.4.2. Em faso de recusa, no todd ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA
obrigada a refazer/reparar o servigo/entrega, is suas expenses;

7.4.3. Na impossibilidade de serum refeitos/reparados os servigos/entrega rejeitados, ou na
hip6tese de nio serem os mesmos executados, o valor respectivo serf descontado da
importfincia mensal devida a contratada, sem preluizo da aplicagao das sang6es
cabiveis

7.5. A contagem do puzo para pagamento teri initio e encerramento em dias de expediente junto
ao 6rgao CONTRATANTE;

7.6. A Contratante podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo Ihe forem
devidos pda Contratada, em decorr6ncia de inadimplemento contratual;

7.7. Estio inclufdos no valor os encargos sociais, custos operacionais, impostos, taxas, seguros,
transportes, embalagens, licengas, despesas de frets e today as demais despesas necessgrias
para o bom cumprimento na prestagao dos respectivos servigos.

7.8. O valor percentual relativo fl Taxa de Administragao serf pixo e irreajustavel durante a
vig6ncia do contrato e suas possiveis prorrogag6es, mesmo que sda negativo.

CLAUSULA OITAVA -- Medigao dos servigos prestados

8.1. Ap6s o t6rmino de dada quinzena do m&s, sendo que a primeira corresponde ao periodo do I '
ao 15' dia do m6s, e a segunda ao periods do 16' ao Oltimo dia do mes, a CONTRATADA
deverf apresentar na quinzena em refer&ncia um relat6rio analitico de despesas, devidamente
aprovado pda Comissio de Fiscalizagao;

8.2. As medig6es para e6eito do pagamento servo realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos
No primeiro dia 6til subsequente a quinzena em que foram prestados os servigos, a
CONTRATADA entregara os relat6rios gerenciais, contendo os quantitativos totais de cada
um dos tipos de servigos realizados no periodo e os respectivos valores apurados, contendo no
minimo as seguintes informag6es

8.4. Relagao cadastral dos veiculos por Unidade, em todos os niveis;
8.5. Identificagao do estabelecimento(Name e Enderego complete);

. Identinicagao do veiculo(plata);
B Hod6metro do veiculo no memento do abastecimento;

'\m&tlcio Sltetla, 4'K - (l€t:fm-- Jagflcll lira/SP. CEP: 13910.Q09R//.
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. Tipo de Combustivele/ou servigo utilizado;
B A data e hora da Transagao;
B Quantidade de litres adquiridos, por tips de combustivel;
e Valor da operagao por tipo de combustivel e/ou por servigo complementar executado

(unitario e totalem R$);
. Identificagao do Condutor.

A Comiss5o de Fiscalizagao solicitarf a CONTRATADA, na hip6tese de glosas e/ou
incorreg6es de valores, a correspondente retificagao objetivando a emissio da nora
fiscal/fatura;
Servo considerados somente os servigos ektivamente executados e apurados da seguinte

a) A CONTRATADA obriga-se a executar os servigos, objeto deste contrato, peta Taxa de
Administragao "T"(%)(. ) ]la qual deverio estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos. bem coma os encargos, benefTcios e despesas indiretas(BDI) e demais
despesas de qualquer natureza;
b) A remuneragao da CONTRATADA serf resultante da aplicagao da Taxa de
Administragao(%) somada de uma unidade (confomle f6miula abaixo) ao efetivo montante
total dos gastos incorridos pele CONTRATANTE com o abastecimento da frota de veiculos
na quinzena em refer6ncia, constante do relat6rio analitico de despesa, devidamente aprovado
pda Comissgo de Fiscalizagao;

forma

8.6

8.7.

Onde:
Pq - valor total do pagamento em uma determinada quinzena
T = taxa de administragao;+ T xGPq

100 G - gastos incorridos pelo CONTRATANTE
abastecimento da frota de vefculos da quinzena.

8.8. O valor percentual relativo a Taxa de Administragao sera pixo e irreajustfvcl, durante a
vig&ncia do contrato e suas possiveis prorrogag6es;

8.9. Serf permitido ao CONTRATANTE negociar os pregos de combustiveis diretamente com os
postos credenciados;
a)Os valores dos combustiveis adquiridos servo faturados de acordo com o prego a vista de
bomba e/ou do negociado diretamente polo CONTRATANTE com o posts credenciado;
b) O prego mfximo page pelts combustiveis ficarf limitado ao prego m6dio de mercado
apurado pda Ag6ncia Nacional de Petr61eo -- ANP, sob pena de retengao ou cobranga de
eventual diferenga

8.10. Ap6s a confer6ncia dos quantitativos e valores apresentados, a Comissio de Fiscalizagao
atestarf a medigao quinzenal, comunicando a CONTRATADA, no puzo de 3(tr&s) dias
contados do recebimento do relat6rio, o valor aprovado, e autorizarf a emissio da
correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente a comunicagao dos
valores aprovados;

8.11. As Notas Fiscais/Faturas deverio ser emitidas pda CONTRATADA, contra o
CONTRATANTE, e apresentadas para a Comissio de Fiscalizagao.

8.12. A Comissgo de Fiscalizagao emitirf o Atestado de Fiscalizagao dos Servigos em at6 3
(tr6s) dias iteis contados a partir do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)
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CLAUSULA NONA -- Condig6es de recebimento na faso de implantagao

9.1. A CONTRATADA deverf implantar o sistema para a CONTRATANTE e postos
credenciados dentro do puzo mgximo de 30(trinta) dias, contados a partir da data de
recebimento pda CONTRATADA da Autorizaga.o de Fornecimento/Servigo, em
conformidade com o cronograma do Termo de Refer6ncia - Anexo I do Edital e demais
condig6es estabelecidas no Editale na proposta apresentada.
Os servigos de implantagao do sistema somente servo recebidos pele CONTRATANTE
ap6s o atendimento de todas as condig6es estabelecidas neste instrumento, nas
especificag6es constantes do Termo de Refer&ncia - Anexo Ido Editale demais documentos
dole integrantes, desde que atingido o .6m a que se destinam, com eficfcia e qualidade
requerida.
Ao concluir os servigos de implantagao do sistema, a CONTRATADA deverf comunicar o
rata ao CONTRATANTE por escrito
Efetuada a comunicagao do t6rmino dos servigos de implantagao do sistema, o
CONTRATANTE por meir de seus representantes designados, em at6 02(dais) dias,
emitir6. Termo de Recebimento Provis6rio com a verinicagao se equipamentos necessfrios
ao funcionamento do sistema estio em plano funcionamento, devendo o CONTRATANTE
infoimar as eventuais irregularidades, mediante termo circunstanciado.
At£ 15(quinze) dias ap6s o t6mlino dos servigos de implantagao do sistema e verificadas e
aprovadas as condig6es t6cnicas dos servigos, o CONTRATANTE barf o Termo
Recebimento Definitivo do servigo de implantagao.
Caso n5o tenham sido atendidas as condig6es contratuais e t6cnicas, serf lavrado Termo de
Recusa, onde servo apontadas as falhas e irregularidades constatadas, e a Administragao
determinarf a retomada da contagem do puzo a partir da lavratura do termo mencionado.
Depois de sanadas as falhas e irregularidades apontadas no Termo de Recusa, a
CONTRATADA efetuarf, novamente, a comunicagao de que trata a clfusula 9.3 deste
contrato
O CONTRATANTE podera aceitar, a seu crit6rio, o recebimento de parte dos scrvigos de

implantagao do sistema, desde que obedecidas is condig6es exigidas e vigentes

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

CLAUSULA DECIMA -- Condig6es de Cumprimento do Contrato

10.1. Para as condig6es de cumprimento deste Termo Contratual, servo observadas as condig6es
previstas no Termo de ReferCncia

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do locale das condigfies de execugao do Contrato

11.10 objeto deverf ser executado em at6 30(trinta) dias corridos da Autorizagao de
Fomecimento/Servigos emitida pelo CONTRATANTE de acordo com a implantagao, na
cede da Cfmara Municipal de Jaguariana, Rua Coronel Amfncio Buena, n' 446 -- Centro --
Jaguari6na/SP. CEP. 13.910-009 e Postos Credenciados;

11.2 0s servigos deverio ser executados confomle as especiflicag6es e condig6es estabelecidas no
Terms de Refer6ncia - Anexo I do Editale neste contrato e servo recebidos por Comissio de
Fiscalizagao designada pele CONTRATANTE, que expedira a Autorizagao de
Fornecimento/Servigo e os Relat6rios Fiscais atestando a realizagao dos servigos;

11.3 Correrio por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao objeto
contratado, tais homo materiais, equipamentos, acess6rios, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios decorrentes de sua execugao.

11.4 A execugEio do objeto deste deverf ser realizada seguindo todas as orientag6es e exig&ncias
do Termo De Contrato, Autorizagao de Fomecimento/Servigos e today as especificag6es

(:Nt)l: s1. 3: 3.9SS/(xx)}-3(}
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determinadas pelo CONTRATANTE, de acordo com as especificag6es t6cnicas contidas no
TERMO DE REFERENCIA;

11.5 0 CONTRATANTE podera suspender ou mandar paralisar a elltlega em andamento que nio
esteja sends executada dentro das exig6ncias e orientag6es emitidas por etta.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:- Do recebimento do objeto.

12.1. Para o recebimento e aceitagao do oljeto desta contratagao, servo observadas no que couber,
as disposig6es contidas nos artigos .73 a 76 da Lei Federal n ' 8.666/93 e demais condig6es
previstas no TERMO DE REFERENCIA -- ANEXO I.

12.2. O Contratante rejeitara, no todo ou em parte, os servigos em desacordo com as condig6es
contratuais e os sous anexos

12.3. O recebimento do objeto contratado ficarf sob a responsabilidade da Comissio de
Fiscalizagao designada para o mesmo;

12.4. Na hip6tese de os servigos/entregas n2o estarem em con6omiidade com o solicitado, tal rata
serf comunicado a, CONTRATADA, com discriminagao das provid6ncias imediatas a serem
dotadas, sob pena de adogao das sang6es administrativas cabiveis;

12.5. O aceite ou aprovag5o do objeto peso CONTRATANTE nio excluia responsabilidade da
CONTRATADA por vicios, defeitos ou disparidades com as especificag6es estabelecidas
neste Contrato, verificadas posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive,
defesa previstas em Lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -- Da subcontratagao, da cessgo e da transfer6ncia:

13.1. E vedada a subcontratagao, cessio ou transfer6ncia do objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA Responsabilidades e obrigag6es da contratante e contratada
14.1. CONTRATANTE

14.1.1. Fornecer a Contratada a Autorizagao de Fomecimento/Servigo;

14.1.2. Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessgrios para a execugao do servigo

14.1.3. Efetuar os pagamentos nas condig6es e pregos pactuados;

14.1.4. Indicar, acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato por uma Comissio de
Fiscalizagao formalmente designada;

14.1.5. Nob.vicar por escrito a ocorr6ncia de irregularidades durante a execugao dos servigos;

14.1.6. Convocar a Contratada para reunites, sempre que necessario;

14.1.7. IdentiHlcar todos os veiculos tipo Flex homo consumidores exclusivos de etanol;

14.1.8. Fomecer a CONTRATADA o cadastro complete e atualizado dos veiculos
condutores, contendo os seguintes dados

e

lipo de frota - frota pr6pria

Prenixo;

Plata

Marca

Modelo

Chassi

Tipo de combustivel

CNPl:
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Conbtfstilt1 20 t 9

Ano de fabricagao do veiculo

Lotagao

Capacidade do tanque;

Hod6metro

Noms, registro funcionale unidade dos condutores;

14.1.9. Manifbstar-se formalmente em todos os atos relatives a execugao do Contrato, em
especialquanto a aplicagao de sang6es e alterag6es do mesmo.

14.2. CONTRATADA
14.2.1. Responsabilizar-se integralmente pda execugao do contrato, em conformidade com as

especi6icag6es t6cnicas, nos termos da legislagao vigente, ou quaisquer outras que
vierem a substitui-la, altera-la ou complements-la;

14.2.2. N8o possuir administrador ou s6cio com poder de diregao, com vinculo de parentesco
com agente politico ou funcionfrio pablico;

14.2.3. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugao dente contrato, nio excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a niscalizagao e o acompanhamento realizado peso
CONTRATANTE;

14.2.4. Manger-se, durante coda a execugao do contrato, em compatibilidade cone as obrigag6es
assumidas, today as condig6es que ensejaram sua habilitagao e qualiflcagao na base da
licitaga. o ;

14.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es
resultantes da execugao ou de materiais empregados;

14.2.6. Comunicar imediatamente a, Comissio de Fiscalizagao, quaisquer f atos ou
anormalidades que possam prqudicar o bom andamento e/ou o resultado Hlnal dos
servlgos;

14.2.7. Designar por escrito, no puzo de at6 03(tr6s) dias ateis, do recebimento da Autorizagao
de Fomecimento, preposto(s) que tenha(m) poderes para resolugao de possiveis
ocorr6ncias durante toda a execugao dense contrato;

14.2.8. Fomecer a Comissio de Fiscalizagao os nOmeros de telefones celulares do preposto,
bem homo do supervisor, vinculados a condugao dos servigos, com perfeito
conhecimento do objeto do contrato, para o pronto atendimento em situag6es de
emergencia;

14.2.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugao deste contrato;

14.2.10. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, polos danos causados ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes da execugao do contrato, nio excluindo ou reduzindo dessa
responsabilidade a fiscalizagao do Contratante em seu acompanhamento;

14.2.11. Responsavel tamb6m pda qualidade na execugao do objeto licitado, cabendo-the
verificar o atendimento dos padr6es e condig6es exigidos no Pregao e seus anexos.

14.2.12. Efetuar o pagamento do combustivel, dos demais produtos fomecidos e dos servigos
prestados pelos postos que integram a rede credenciada, diretamente aos respectivos
estabelecimentos, sendo certo que a CONTRATADA 6 a Qnica responsavel por essa
atividade e que o CONTRATANTE nio responds, em hip6tese alguma, por esse
pagamento.
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14.2.13. Ministrar treinamento especffico com a finalidade de capacitar os condutores e os
gestores envolvidos na utilizagao do sistema, conforme definido no item 5.3 do Termo
de Refer6ncia - Anexo I do Edital

14.2.14. Credenciar somente postos que nio estejam relacionados em publicagao no Di6rio
Oficialdo Estado de Sio Paulo, nos termos da Lei Estadualn ' 11.929 de 12/04/2005 e
Portaria da Secretaria da Fazenda CAT 02/11

14.2.15. Descredenciar os postos que eventualmente tiverem suspense o cadastro do ICAMS
relacionados em publicagao no Dihio Oficial do estado de S8o Paulo, nos termos da
Lei Estadualn' 11.929 de 12/04/2005.

14.2.16. Nio credenciar e/ou descredenciar o posts de abastecimento de combustfvelque esteja
sancionado pelo nio cumprimento das legislag6es vigentes sobre o controle de
po[uigao do meir ambiente, em especia] as regu]amentag6es do IBAMA, CONAMA,
Secretaria Estadualde Meir Ambience e CETESB

14.2.17. Fiscalizar o recolhimento dos Tributos incidentes sobre a operagao de fornecimento de
combustivel. a cargo dos estabelecimentos credenciados

14.2.18. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pda Comissio de
Fiscalizagao, por memo do preposto indicado, para exame e esclarecimentos de
quaisquer problemas relacionados aos servigos contratados, no puzo miximo de 24
(vince e quatro) horan ap6s a convocagao.

14.2.19. Fornecer todos os equipamentos perifericos necessfrios para operagao do sistema,
confonne solugao tecno16gica utilizada, bem coma, substitui-los, sempre que
necessario, sem nenhum Gusto extra para o CONTRATANTE.

14.2.20. Fomecer os cart6es de controle para dada um dos veiculos da frota, com validade
ndeterminada, inclusive nos cason de extravio e incorporagao de novos veiculos, sem

Gusto extra para a administragao.
14.2.20.1. Os cart6es deverio ser fomecidos de forma gratuita, inclusive para os castes de

perda, extravio ou incorporagao de novos veiculos automotores a frota do
Contratante

14.2.21. Fomecer mensalmente a Comissio de Fiscalizagao, relagao atualizada dos postos que
integram a rode credenciada, que deverf canter: name fantasia, razio social, CNPJ,
inscrigao estadual, enderego complete e telefone

[4.2.22. Deverf cumprir todas as condig6es exigidas nos itens 5, 6 e 7 do Tenno de Reftrencia
(Anexo I do Edital).

14.2.23. Os pregos dos combust£veis tergo homo parametro rcstritivo para utilizagao do cartao,
o limite estabelecido para o prego unitario(m6dio) do m6s anterior ao da efetivagao do
abastecimento, no municipio de Campinas, disponibilizado no enderego eletr6nico
www.anp.gov.for da ANP - Ag6ncia Nacional de Petr61eo para os diversos tipos de
combustiveis.

14.2.24. Manter, durante coda a execugao deste contrato, o nQmero minimo de postos
credenciados, de acordo com os parametros estabelecidos no item 6.3 do Termo de
Refer6ncia - Anexo I do Edital.

14.2.25. Fiscalizar todos os servigos prestados pda rede de postos credenciados, objetivando
garantir um nivelsatisfat6rio de qualidade.

14.2.26. Acompanhar a divulgagao dos postos autuados e/ou interditados pda Ag6ncia
Nacional de Petr61eo(ANP) em razio de problemas com a qualidade do combustivel
Fornecido, bem homo aqueles que tiveram o cadastro suspenso pda Secretaria da
Fazenda do Estado e divulgar a in6omlagao, imediatamente, a Comissio de
Fiscalizagao, a16m de providenciar o descredenciamento e a substituigao por outro
estabelecimento, no puzo mdximo de 30(trinta) dias.
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14.2.27

14.2.28

Comunicar, imediatamente, a Comiss5o de Fiscalizagao, quaisquer alterag6es
verificadas com os postos da redo credenciada.
Atender, no puzo mgximo de 15(quinze) dias, as solicitagaes fomtuladas pda
Comissio de Fiscalizagao quanto a substituigao de postos nio qualificados ou
inadequados para a prestagao dos servigos.
Comunicar ao Contratante, quando da transfer6ncia e/ou retirada e substituigao de
postos credenciados.
Disponibilizar uma central de atendimento ao usuario, que possibility o acesso, por
meir de ligagao telex onica local, das 8h is 20h, de segunda a sexta-fbira, a fim de
prestar suporte t6cnico visando solucionar problemas e esclarecer quest6es t6cnicas
relacionadas ao fiincionamento do sistema, sempre que necessario, nio sends aceito
sistema de atendimento eletr6nico.
Disponibilizar consultor para representar a CONTRATADA perante a Diretoria de
Transportes do CONTRATANTE, com conhecimento e experi&ncia para atender
todas as demandas relacionadas ao funcionamento do sistema contratado e com a
compet6ncia necessfria para realizar, em navel gerencial, quaisquer alterag6es da base
de dados, bem homo solucionar problemas, promover alterag6es e melhorias de
sistema, independente da exist6ncia da central de atendimento ao usuhio.
Disponibilizar, por meir de correio eletr6nico(e-mail), uma linha de comunicagao
direta com a Diretoria de Transported, com o objetivo de divulgar, de forma rapida,
todas as informag6es necessfrias para a plena utilizagao do sistema.
Realizar reunites de trabalho, em que o consultor da CONTRATADA e a Comissio
de Fiscalizagao para solugao de problemas e tragar o plano de agro para a solugao dos
mesmos. visando a melhoria continua
Indicar representantes da area de tecnologia da informagao para participar das reunites
de com a Comissio de Fiscalizagao, com a finalidade de auxiliar na identificagao de
solug6es para otimizar a utilizagao do sc!/hoare de gestao na I/z/ra/zef do
CONTRATANTE. a fim de obter melhores resultados.
Por ocasiio do treinamento definido no item 7.3 do Termo de Refer&ncia - Anexo I do
Edital, divulgar aos condutores indicados polo CONTRATANTE, por meir de
correspond6ncia individual e reservada, a matricula e a respectiva senha para a
realizagao do abastecimento e contratagao dos demais servigos.
Providenciar o cadastramento de usuirios e vefculos, bem coma as eventuais
alterag6es, sempre que solicitado polo nestor dente contrato, independents da
exist6ncia de funcionalidade especifica, disponivelno .sc$nlilare de gestao
Por ocasi5o da assinatura deste contrato, indicar os dados necessfrios a serem
informados pelo CONTRATANTE, objetivando o cadastramento dos veiculos e
usuarios
Garantir, de forma ininterrupta(24 horas por dia), o pIeRo funcionamento do sistema,
inclusive durante a realizagao de qualquer processo de manutengao(alteragao,
atualizagao, etc.), bem coma, por ocasi5o do fechamento peri6dico do consume
(mensal), a fim de que as atividades do CONTRATANTE e controls do
abastecimento nio sofram solugao de continuidade, em virtude de eventual
indisponibilidade do sistema
Disponibilizar, por meio da /n/e/ne/ ou outro meio eletr6nico, informag6es quinzenais
dos pregos hist6ricos dos consumos praticados nos postos que abasteceram a frota, em
R$/Litre, por lipo de combustivel, ordenados por municipios, por unidade
administrativa, por valor em ordem crescente, identificando o posto de abastecimento
com o respectivo enderego

14.2.29

14.2.30

14 .2 .3 1

14.2.32

14.2.33

14.2.34

14 .2 .35

14.2.36

14 .2 .37

14 .2 .38

14.2.39
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14.2.40. Plovidenciar para que os crit6rios de credenciamento dos postos de combustiveis a
rode de estabelecimentos da CONTjiATADA sejam pablicos e abertos a novas
ades6es dos postos e redes que tenham interesse em se credenciar.

CLAUSULA DiCIMA QUINTA Penalidades:

15.1. A Licitante que apresentar documentagao inverossimil, praticar ato ilicito ou malta grave, ou
cometer fraude, sera inabilitada ou desclassificada, sujeitando-se ainda, segundo a gravidade
da malta cometida, a aplicagao das seguintes penalidades
15.1.1. suspensao temporaria do direito de licitar com a Cfmara Municipal de Jaguaiiana, bem

homo o impedimento de com ela contratar, polo puzo de at6 Qf CgiDQQ)3Dg$,sein prqufzo
das multas previstas neste Edital, e demais cominag6es legais.

15.1.2. declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.
15.1.3. Nos cason de declaragao de inidoneidade, a empresa penalizada podera, depois de

deconido 02(dois) ands da declaragao, requerei a reabilitagao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, que serf concedida se a empresa ressarcir a asta
Cfmara os prejuizos resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da
punigao

15.2. A desist6ncia da proposta, lance ou oferta, dentro do puzo de sua validade; a nio
regularizagao da documentagao de regularidade Hiscalno puzo previsto; a recusa em assinar a
ATA, nio aceitar ou nio retirar o instrumento equivalente, dentro do puzo e condig6es
estabelecidos; ou a n5o comprovagao da condigao de ME ou EPP, ensejarao a cobranga pele
Municipio, por via administrativa ou judicial, de multa de at6 10%(dez por cents) do valor
total da proposta, lance ou oferta, sem preluizo da aplicagao da penalidade prevista no subitem
15.2.1. O disposto no subitem anterior nio se aplica aos adjudicatarios remanescentes que,

convocados, nio aceitarem assinar o Contrato com o saldo do quantitativo e o periodo
remanescente do Contrato anterior

15.3.Por descumprimento de clfusulas.contratuais ou pda inexecugao total ou partial do Contrato,
o Contrato podera, ap6s a apreciagao de defesa pr6via, sofrer as seguintes penalidades, de
acordo com a gravidade da thlta(Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e Art. 7' da Lei l0.520/02)
15.3.1. advert6ncia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as

quais tenha a CONTRATADA, concorrido diretamente.
15.3.2. multa, nas seguintes situag6es:

15.3.2.1. de 2,0 % (dais por canto) incidentes sabre o valor do CONTRATO, por dia de
atraso em iniciar as obras, servigos, ou realizar o fornecimento, ou for observado
atraso no desenvolvimento das obras ou servigos em relagao ao cronograma fTsico,
at6 o 5'(quinta) dia corrido do atraso, apes o que, a crit6rio desta Camara, podera ser
promovido o cancelamento do CONTRATO

15.3.2.2. Em faso de cancelamento do CONTRATO por asta Camara, decorrente do que
prev6 o subitem acima. ou de qualquer descumprimento de outra clfusula contratual,
serf aplicada, garantida a defesa pr6via, multa de at£ 30%(trinta por canto) do valor
totaldo CONTRATO, de acordo com a gravidade da infragao.

15.4. As multas servo, ap6s o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente, ou descontadas dos cr6ditos da Contratada

15.5. As penalidades previstas nesta clfusula t&m carfter de sangao administrativa, n8o eximindo
a Contratada de reparar os prquizos que seu ato venha a acarretar a Contratante.

15.6. O descumprimento partial ou total, por uma das panes, das obrigag6es que Ihes
correspondam, n5o serf considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo
de casa fortuito ou de forma maier, devidamente justificado e comprovado. O casa fortuito,
ou de forma maior, verifica-se no cato necessario, culos efeitos nio eram possiveis evitar, ou
impedir, nos termos do paragrafo 6nico do art. 393 do C6digo Civil.
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CLAUSULA DECiMA Sexta - Rescisio
16.1

16.2

16.3

A inexecugao total ou parcialdeste Contrato, a16m de ocasionar a aplicagao das penalidades
anteriormente enumeradas, ensejara, tamb6m, em sua rescisao, desde que ocorram quaisquer
motivos elencados no art. 78, da Lei n' 8.666/93
A rescisio do Contrato podera ser efetivada sob qualquer das formas delineadas no art. 79,
da Lei n ' 8.666/93
Se a rescisio da avenga se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art.
78, da Lei n ' 8.666/93, a CONTjiATADA sujeitar-se-a, ainda, ao pagamento de multa
prevista clfusula D6cima Quarta - Penalidades.

A CONTRATADA se sujeita a sangao prevista no artigo 7' da Lei Federaln' l0.520, de 17
de julho de 2002

No casa de rescisio administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerf os direitos do
CONTRATANTE em aplicar as sang6es previstas no Edital, neste ajuste e na legislagao
que rene a licitagao.

16.4

16.5.

16.6. A aplicagao de quaisquer sang6es referidas neste dispositive, n5o afasta a responsabilizagao
civilda CONTRATADA pda inexecugao totalou parcialdo objeto ou pda inadimp16ncia.

16.7. A aplicagao das penalidades nio impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prquizos efetivados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Tolerfncia

17.1 Se qualquer das panes contratantes, em benefTcio da outra, permitir, mesmo por omiss6es, a
inobservfncia no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condig6es deste Contrato e/ou de
sous Anexos, tal tata nio podera liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prqudicar
estes mesmos itens e condig6es, os quaid permanecerao inalterados, homo se nenhuma
tolergncia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA OITAVA -- Do termo de ci6ncia e notificagao

18.1. Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA servo assinados Termo de Ci6ncia e
Notificagao, relativo se for o casa, a tramitagao deste Processo perante o Tribunal de Contas
do Estado de S8o Paulo

CLAUSULA DECIMA NONA -- Publicizagao

19.1. Este Poder Legislative promovera a publicagao do extrato deste instruments no Digrio
O.Hcialdo Municipio, conforme disposigao Legalda Lei 8.666/93, art. 61 em seu paragrafo
6nico, e publicagao resumida no quadro de avisos e na integra em site oHicial

CLAu
20

EULA VIGESIMA-- Da niscalizagao e gestao dos servigos

1. Este Poder Legislativo encaminharf o presente TERMO a seu CONTROLE INTERNO bem
homo arquivo XML ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, atrav6s
do AUDESP FASE IV, se necesshio for de acordo com as leis vigentes.

.2. O Contratante, por meir de funcionirio designado atrav6s de portaria, efetuarg a Hiscalizagao
dos servigos a qualquer instante, solicitando a Contratada, sempre que julgar conveniente,
informag6es do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desqados e
comunicar ao Contratante quaisquer datos ou anormalidades que porventura possam
prqudicar o bom andamento ou o resultado final dos servigos, nos termos estabelecidos no
Anexo I TERMO DE REFERENCIA

.3. O desempenho de suas atividades 6 assegurado ao fiscal o direito de veriHicar e exigir a
perfeita execugao do presente ajuste em todos os deus termos e condig6est

20

20
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20.4

20.5.

20.6.

A agro ou omissao, total ou partial, do 6rgao Hiscalizador nio eximirf a Contratada da total
responsabilidade de executar os servigos, com toda cautela e boa t6cnica
Fica nomeado a Comissio de Fiscalizagao do presente termo, atrav6s de Portaria n'
xxx/2019. os Senhores xxxxxxxxxxxx.
Fifa nomeado o Gestor do presents termo, atrav6s de portaria n ' 025/2018, a Senhora
Rosangela Moreira De Santana Ribeiro.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA Garantia
21.1 Nio serf exigida a garantia contratual para esta contratagao

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Disposigfies Gerais

22.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade polos danos que causal a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na prestagao
de servigo em cumprimento do objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de toda
e qualquer reclamagao que possa surgir em decorr&ncia dos mesmos.

22.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao do contrato, em
conlpatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas, todas as condig6es de habilitagao e
qualificaga,o exigidas na licitagao.

22.3. Aplicam-se aos castes omissos o disposto na Lei Federal n ' l0.520/02 e, subsidiariamente, na
Lei Federal n ' 8.666/93, Resolugao 166/2013 deste Organ Legislative, e ainda na Lei
Complementar n ' 123/06, e respectivas alterag6es.

22.4. Sends necessfrio a Administragao, podera invocar o $ 1' do art. 65 da Lei 8.666/93, no qual
reza que "0 contratado flea obrigado a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os
acr6scimos ou supress6es que se Hizerem nas obras, servigos ou compras, at6 25%(vinte e
cinco por canto) do valor initial atualizado do contrato:

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA FORO

23.1. Fifa eleito o toro da Comarca de Jaguaritlna para dirimir quaisquer quest6es oriundas do
presence TERMO DE CONTjtATO, renunciando as panes desde ja a qualquer outro, por
mats especial ou privilegiado que sda

E por estarem justus e acordados, as panes assinam o presents instrumento em 04 viag de igual teor e
fomaa para um s6 e jurfdico efeito, na presenga das testemunhas abaixo assinadas.

Jaguariana, xx de xxxxxxxxx de 2019

Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo

Vereador / Presidente

xxxxxxxxxx
CPF n' XXXXXXXXXIX

TESTEMUNHAS

l

xxxxxxxxx
CPF n' XXXXXXX

2

Rosangela M. S. Ribeiro
CPF: 184.264.758-09

RJtit Ce{ ./bn(iltdo }\lletio. 446 -- C
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ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(A proposta deverg ser impressa em papeltimbrado da empresa e assinada por seu representante legal, fazendo constar

marfa de todos os itens o6ertados, cujas caracteristicas devem estar de acordo com as especificag6es)

cAMAKA MUNICIPAL DE JAGUARl©NA - SP
A

PREGAO PRESENCIAL N'o03/2019

PROCESSO ADM N ' 150/2019

OBJETO: Prestagao de Servigos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustfveis em Vefculos e
outros servigos prestados por postos credenciados, por meir da implantagao e operagao de um sistema
informatizado e integrado com utilizagao de cart5o magn6tico ou microprocessado e disponibilizagao
de Rode Credenciada de Pastas de Combustiveis no Estado de Sio Paulo, compreendendo a
distribuirio de: Etanol, Gasolina Comum, lubrificantes e derivados, bem como servigo de lavagem de
veiculos, de forma a garantir a operacionalizagao da frota de veiculos da Cfnlara Municipal de
Jaguariana.

A empresa ;;; , inscrita no CNPJ n '
sediada no enderego

telefone , e-mail apresenta sua PROPOSTA
COMERCIAL para o objeto especificado, de acordo com as condig6es estabelecidas no Editalem

epfgrafe.

Proposta de Prego

(+) Sera pel'mitida apresentagdo de ojbr£a de taxa negattva

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: (5) R$

\\ t (:el /\Jnitido Blfello. 446) -- (.
NPj: 5}.313.955ff)001-30 } \'

PLANILHA DE PRECOS
Prego Estimado Total Mensal, sem
taxa de administragao (de acordo I RS 1.291.81

com item 8.5 do Terms de I (i)
Refer6ncia - Anexo I do Edital)

Taxa de administragao (+)
[3) = (1) X (2)

(%) (2) 
Prego estimado total menial

[4) = (1) + (3)

RS(S)Prego estimado totalpara 15 mcscs
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VALIDADE DA PROPOSTA: a presente proposta teri validade por
dias), contados do recebimento da mesma

(minima 60

CONDlgOES DE PAGAMENTO: O puzo de pagamento 6 de at6 15(quinze) dias corridor, apes o
aceite da Nota Fiscal, e a vista do terms de recebimento definitivo ou recibo

Por ser verdade, assina o presents

de de 2019

Nome e assinatura do Representante Legal
Cargo / RG

Dados do responsfvel pda assinatura desta Proposta Comercial
Informar:
Banco n '

N' Ag6ncia
N' Conta Corrente e o DV

\marlo Sifetlo, 446 -- (1ctlfn) -- .jagltciHl;+:ajSP. CEi': t39tO.O(}9
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ANEXO Vll
DECLARAgAO

(a ser entregue juntamente com o credenciamento)

PREGAO PRESENCIAL N ' O03/2019

PROCESSO ADM N ' 150/2019

OBJETO: Prestagao de Servigos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustfveis em Veiculos e
outros servigos prestados por postos credenciados, por meir da implantagao e operagao de um sistema
informatizado e integrado com utilizagao de cartio magn6tico ou microprocessado e disponibilizagao
de Rode Credenciada de Postos de Combustiveis no Estado de Sio Paulo, compreendendo a
distribuir5o de: Etanol, Gasolina Comum, lubriflcantes e derivados, bem homo servigo de lavagem de
veiculos, de forma a garantir a operacionalizagao da frota de veiculos da Cimara Municipal de
JaguariOna.

A empresa
com enderego a na cidade/estado de

por interm6dio de seu representante legal,
RG . e do CPF n'

infra-assinado, DEBI.ARA sob as penas da lei, para Hhs de habilitagao no
Pregao Presencialem epigrafe que:

a) nio integra cons6rcio;
b) n5o foi apenada com declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao

Publica, por qualquer ante da Administragao Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual do
Distrito Federal ou Municipal; nio este suspensa para participar de licitagao, nem impedida de
contratar com Administragao Publica de qualquer esfera de governo;

c) n5o existe impediments legal para licitar ou contratar com a Administragao, inclusive em
virtudc das disposig6es da Lei Estadual n ' l0.218, de 12 de fevereiro de 1999

d) nio existe fate impeditivo de sua habilitagao;
e) nio possui processo, que n5o estejam em recuperagao judicial/extrdudicial, de fh16ncia em

curso ou decretada concordata ou recuperagao judicial ou extrajudicial; que n5o estejam em
recuperagao;

f) n5o possum entry sells s6cios nenhum titular de mandato eletivo ou servidor pablico da Cfmara
Municipal de Jaguari6na;

g) que se obriga a manger durante todd o periods de execugao do contrato, as condig6es de
habilitagfio e qualificagao exigidas para a participagao dente certame;

h) que, para fins do disposto no inciso V. do art. 27 da Lei no. 8.666/93, acrescido peta Lei
9.854/99, de 27 de outubro de 1999, encontra-se regular perante o Minist6rio do Trabalho, no
que se revere a observfncia ao disposto no artigo 7', em seu inciso XIXXlll da Constituigao
Federal, nio empregando menor de 18(dezoito) anon em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nio emprega menor de 16(dezesseis) ands, em quaisquer condig6es, salvo menores
a partir de 14 anon, na condigao de aprendiz

Por ser verdade, assina o presents
de de 2019.

CNPJ n '
Bo

deneste ato interm6dio seu

Representante Legal
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ANEXO Vlll

MODEL.o OE TElzMO DE CiiNCiA E DE NOTinCACAO
(a ser entregue juntamente com a assinatura de Contrato)

PREGAO PRESENCIAL N ' O03/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N ' 150/2019

CONTRATO N' xxxxx/xxxx

CONTRATANTE: Cfmara Municipalde Jaguari6na
CONTRATADA:

OBJETO: Prestagao de Servigos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis em Vefculos e
outros servigos prestados por postos credenciados, por meio da implantagao e operagao de um sistema
informatizado e integrado com utilizagao de cart5o magn6tico ou microprocessado e disponibilizagao
de Rede Credenciada de Postos de Combustfveis no Estado de Sio Paulo, compreendendo a
distribuirio de: Etanol, Gasolina Comum, lubrificantes e derivados, bem homo servigo de lavagem de
veiculos, de forma a garantir a operacionalizagao da frota de veiculos da Cfmara Municipal de
Jaguariina

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo arima
identificado, e, cientcs do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para
fins de instrugao e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos
os atos da tramitagao processual, at6 julgamento Hind a sua publicagao e, se for o faso e de nosso
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decis6es que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, servo publicados no Difrio Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislative, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sio Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a
partir de entao, a contagem dos prazos processuais.

Jaguari6na, de de 2020

CONTRATANTE:
Nome e cargo: Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo -- Presidente
E-mailinstitucional: ver.tozzi(@camaraiaguariuna.sp.gov.for

Assinatura

CONTRATADA:
Nome e Cargo
E-mail institucional

Assinatura
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