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EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 
 

Processo Administrativo nº  2876/2021 
 

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida 
Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.208/0001-17, 
representado pelo Prefeito Exmº. Sr. DIEGO KRENTZ, brasileiro, inscrito no CPF nº 
005.455.600-71, RG 5.085.808.63-1 SPTC/RS, residente na Rua dos Uirapurus, nº 10 Ap. 102, 
Ericina, Ibiraçu – ES, CEP 29.670-000 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n° 
14.635.944/0001-40, com sede na Rua Domício da Silva Martins, 33, Centro – Ibiraçu/ES, 
neste ato representado pela Senhora Secretária Municipal de Saúde IRIS DIANE MARQUES, 
casada, enfermeira, inscrita no CPF nº 104.440.347-06, RG 1.956.516 SSP/ES, residente na 
Rua Maria Iolanda, s/n, São Benedito, Ibiraçu – ES, CEP 29.670-000, por meio do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 21.277/2021 de 31/03/2021, torna 
público que na data, horário e local abaixo assinalado fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021, com critério de julgamento de menor preço (por taxa 
de administração) e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, por meio do 
Processo Administrativo nº 2876/2021 de 18/06/2021 e ainda de acordo com a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 199, Decreto Municipal nº 4.211, de 06 de julho de 2009,  Decreto 
Municipal nº  5.869/2020 de 23 de abril de 2020, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 
Modalidade: Pregão. 
Tipo de Licitação: Menor preço. 
Regime de Execução: Indireta. 
Critério de Julgamento: Menor preço (por taxa de administração). 
Repartições interessadas: SEMOSI e SEMUS 
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias, contados a partir da data da 

realização do certame. 
 
Referência de Tempo:                                                Horário de Brasília (DF) 
 
Deverão ser observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos: 

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

Data inicial para recebimento das Propostas A partir das 12h do dia 19/11/2021 

Limite para acolhimento das Propostas Até 07:00h do dia 02/12/2021 

Início da Sessão de Disputa de Preços Ás 08:00 h do dia 02/12/2021 
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 Endereço Eletrônico de Disputa: http://lanceeletronico.cloudapp.net 
Endereço Eletrônico de Cadastro no Sistema BLL: http://bll.org.br/cadastro    
 
                                                              
1. OBJETO 
 
1.1. O presente pregão tem por objeto a obtenção da melhor proposta com a finalidade de 
contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de 
Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos, com fornecimento de 
combustível do tipo Gasolina Comum, Diesel Comum e Arla 32 necessários para 
abastecimento da frota municipal e manutenção de prevenção, por meio da 
implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota 
com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e 
disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e 
ininterrupto, para os veículos e máquinas pertencentes à frota municipal e veículos 
locados, conforme informações contidas no processo nº 2876/2021 de 18/06/2021, de 
acordo com as especificações constantes do Anexo I - Formulário "Especificações e Cotação de 

Preços”.  

 
1.2. O objeto desta licitação será executado rigorosamente de acordo com os Anexos I - 
Formulário "Especificações e Cotação de Preços” e terá como Órgão Gestor a Secretaria 
Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura – SEMOSI. 
 
1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Bolsa 
de Licitações do Brasil – BLL e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas. 
 
1.2. PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
1.2.1. Os serviços serão prestados conforme instituído no item 04 do Termo de Referência 
anexo a este edital.  
 
1.2.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 
I - em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 
do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93; 
 
II -  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
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1.2.3. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, 
encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do 
fornecimento do objeto deste pedido, ocorrerão por conta exclusiva da contratada.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária na 
classificação abaixo: 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 010 
Secretaria Municipal de Governo e articulação 
política e institucional - SEMGOV 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Governo e articulação 
política e institucional - SEMGOV 

Dotação 0100010412200023039 Manutenção da frota 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

10010000000 Recursos Ordinários 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 060 
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica - 
SEMGE 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica - 
SEMGE 

Dotação 0600010412200043041 Manutenção de frota 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

10010000000 Recursos Ordinários 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 070 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Infraestrutura - SEMOSI 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Infraestrutura - SEMOSI 

Dotação 0700011545200082032 Manutenção e restruturação da frota 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

15300000000 
Transferência da União referente royalties do 
petróleo 
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Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 070 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Infraestrutura - SEMOSI 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Infraestrutura - SEMOSI 

Dotação 0700011545200082032 Manutenção e restruturação da frota 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

16100000000 
Contribuição de intervenção no domínio 
econômico - CIDE 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 080 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - 
SEMDERMA 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - 
SEMDERMA 

Dotação 0800012060600112044 
Manutenção de máquinas e equipamentos da 
Agricultura  

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

10010000000 Recursos Ordinários 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 080 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - 
SEMDERMA 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - 
SEMDERMA 

Dotação 0800012060600112044 
Manutenção de máquinas e equipamentos da 
Agricultura  

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

15300000000 
Transferência da União referente royalties do 
petróleo 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação – SEME 
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Unidade 001 Manutenção de desenvolvimento da educação 

Dotação 0900011236100302056 Manutenção da frota da educação 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

11110000000 
Receita de impostos e de transferência de 
impostos - educação 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação – SEME 

Unidade 001 Manutenção de desenvolvimento da educação 

Dotação 0900011236100302056 Manutenção da frota da educação 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

11130000000 Transferências do FUNDEB – Impostos 30% 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação – SEME 

Unidade 001 Manutenção de desenvolvimento da educação 

Dotação 0900011236100302056 Manutenção da frota da educação 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

11230000000 
Transferência de recursos do FNDE referentes 
ao Programa Nacional de apoio 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação – SEME 

Unidade 001 Manutenção de desenvolvimento da educação 

Dotação 0900011236100302056 Manutenção da frota da educação 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

11900000001 Transporte escolar – Estado 
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Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação – SEME 

Unidade 001 Manutenção de desenvolvimento da educação 

Dotação 0900011236100302056 Manutenção da frota da educação  

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

15300000000 
Transferência da União referente royalties do 
petróleo 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 100 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, 
Cultura e Lazer - SEMTECLA 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, 
Cultura e Lazer - SEMTECLA 

Dotação 1000010412200022064 
Manutenção das atividades da Secretaria de 
turismo, cultura, esporte e lazer 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo  

Fonte de 
Recurso 

10010000000 Recursos ordinários 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 120 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano - SEMADH 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano - SEMADH 

Dotação 1200010812200022096 Manutenção da frota da SEMADH 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

10010000000 Recursos ordinários 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS 

Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS 

Dotação 1100011012200252073 Manutenção da frota da saúde 
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Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

12110000000 
Receita de impostos e transferência de impostos 
- saúde 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 
credenciados no sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 
(http://bll.org.br/). 
 
3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL no endereço eletrônico http://bll.org.br/cadastro/, onde também deverão 
informar - se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas 
para sua correta utilização. 
 
3.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de Ibiraçu responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
3.1.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
3.2. Estarão impedidas de participarem, de qualquer fase deste Pregão, empresas que se 
enquadrem em uma ou mais situações a seguir: 
 
a) Estiverem cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou estiverem 
impedidas de contratar com a Administração Pública Municipal ou que tenham sido 
declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não ocorrendo a 
reabilitação. 
 
b) Tenham servidor público do Município de Ibiraçu como proprietário, acionista, gerente, 
administrador, controlador, responsável ou subcontratado. 
 
c) Estejam constituídas sob a forma de consórcio. 
 
d) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo. 
 
e) Que estejam sob processo de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, ou falência, 
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperação judicial ou extrajudicial já foi 
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde 
que tenham capacidade econômica financeira. 
 
f) Nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 

 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
 

8 
Avenida Conde D’Eu, nº 486, Centro - Ibiraçu/ES - CEP 29.670-000 

Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

4. DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.1. O licitante deverá encaminhar proposta e documentos de habilitação, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, conforme Art. 25, §1º do Decreto Nº 5869/2020, até data e 
horário marcados para recebimento da proposta, de acordo, no que couber, com o Anexo I, 
quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
 
4.1.1. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total do 
lote, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas recorrentes 
da execução do objeto. 
 
4.1.2. Quando tratar-se de aquisição de bens, o licitante deverá informar na proposta, em 
campo próprio do sistema eletrônico, a Marca do Objeto ofertado, conforme o caso, sob pena 
de desclassificação da proposta. 
 
4.1.3. O licitante enquadrado como microempresa e empresa de pequena porte que atende 
aos requisitos do art. 3° da LC n°123/2006 deverá informar essa condição em campo próprio 
do sistema eletrônico, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 
 
4.1.4. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 
 
4.2. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
 
4.2.1. Até a abertura da proposta, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 
 
4.2.2. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Serão aceitas propostas com validade 
superior. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
4.2.3. Ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com até 02 (duas) casas decimais após a 
vírgula, com fixação do prazo de Validade da Proposta; 
 
4.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do edital. 
 
4.4. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que atende 
aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 deverá informar essa condição em campo próprio 
do sistema eletrônico, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 
 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.bll.org.br. 
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5.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca 
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. Ressalta-se que, no ambiente 
eletrônico da sala de disputa, a permissão para envio de mensagem é dada somente o 
Pregoeiro. 
 
5.3. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
6.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 
7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.2. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 
 
7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
7.4. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes terão informações, em tempo 
real, sobre os menores valores dos lances de todos os licitantes. O sistema não identificará os 
autores dos lances para os demais participantes e nem para o Pregoeiro. 
 
7.5. O Pregoeiro encerrará o “tempo normal” de disputa de 15 (quinze) minutos de lances 
livres, mediante encaminhamento de aviso de fechamento do tempo, emitido pelo sistema 
eletrônico. A partir desse momento transcorrerá o período de tempo aleatório de até 10 (dez) 
minutos, com fechamento iminente dos lances. Encerrada a etapa aberta, o autor da oferta 
mais vantajosa e aqueles com valores até 10% superiores a essa oferta serão convocados pelo 
sistema para que ofertem um lance final e fechado. Não havendo no mínimo 3 ofertas, nas 
condições acima, o sistema convocará os autores dos melhores valores subseqüentes, no 
máximo de 3, para ofertarem lance final e fechado. O licitante poderá optar por manter o seu 
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar valor menor, em até 5 minutos após a 
convocação. 
 
7.6. Os licitantes, a qualquer momento, depois de finalizado o lote, poderão registrar seus 
questionamentos para o Pregoeiro através do Sistema Provedor, acessando seqüencialmente 
os “links” “Relatório de Disputa”, para cada lote disputado, “Chat Mensagens” e “Enviar 
Mensagem”. Esta opção ficará disponível até o momento em que o Pregoeiro declarar o 
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licitante vencedor do lote. Todas as mensagens enviadas constarão no Histórico do Relatório 
de Disputa. 
 
7.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízos dos atos realizados. 
 
7.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes no site www.bll.org.br. 
 
7.9. Encerrada a etapa de lances de todos os itens da sessão pública do Pregão Eletrônico, 
caso o pregoeiro entenda necessário, o licitante arrematante do item deverá, sob pena de 
desclassificação, enviar (via correio ou pessoalmente) no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, considerando somente dias úteis, contados à partir das 16:00 horas do dia 
encerramento do último item da licitação, a proposta de preços, conforme Anexo I, 
discriminando os produtos ofertados/prestação de serviços, indicando marca (exceto quando 
serviço), o preço unitário e total, bem como a documentação e as declarações exigidas para 
habilitação (conforme Item 11), para a Prefeitura Municipal de Ibiraçu - Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos - Setor de Licitação, situada no endereço: Avenida 
Conde D’Eu, nº 486 – Centro – Ibiraçu/ES – CEP: 29.670-000. 
 
7.9.1. A documentação deverá ser apresentada em envelope contendo em sua parte externa e 
frontal, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SETOR DE LICITAÇÃO 
DOCUMENTAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 065/2021 
 
7.10. O proponente deverá indicar na proposta as especificações completas e demais 
exigências para cada item constante no anexo I. 
 
7.11. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao 
autor da proposta ou lance de menor preço. 
 
8. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
8.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e Lei 
Municipal nº 2.826 de 02 de outubro de 2007, as microempresas e empresas de pequeno 
porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
8.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito 
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de certidão negativa. 
 
8.2. Os privilégios concedidos pelas LC nº 123/2006 e 147/2014 serão aplicados às 
cooperativas, nos termos do artigo 34 da Lei nº 11.488/07. 
 
9. DA NEGOCIAÇÃO 
 
9.1. Antes de anunciar o vencedor o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
“contraproposta” diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 
 
9.2. A contraproposta objetivando reduções de preços será feita pelo Pregoeiro, através de 
acesso ao “link” “relatório de disputa” e “contraproposta”, separadamente para cada item, 
enquanto o mesmo estiver na condição “arrematado”, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
10.1. A proposta de preço deverá conter: 
 
10.1.1. Valores unitários e totais dos itens e do lote e seu quantitativo. 
 
10.1.2. Prazo de Garantia: garantia de fábrica, não podendo ser inferior ao da lei 8.079 de 
11/09/90 do Código de Defesa do Consumidor, no caso de não haver outra garantia 
expressamente estabelecida. 
 
10.1.3. Preferencialmente: Razão Social, endereço, CNPJ, número do banco, da agência e da 
conta corrente do licitante. 
 
10.1.4. Preferencialmente: nome, número de identidade, do CPF e telefone de pessoa para 
contato. 
 
10.2. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no 
item 11, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
 

10.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 
técnicas do objeto. 
 
10.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer técnico de pessoas pertencentes ou não ao quadro 
de pessoal da comissão para orientar sua decisão. 
 
10.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  
 
10.6. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 
de remuneração. 
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10.7. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo I contendo a proposta detalhada 
quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que a compõem 
necessitem de ajustes aos valores estimados pela prefeitura ou haja necessidade de ajustes 
para adequar a propostas aos requisitos exigidos neste edital e seus Anexos. 
 
11. DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. Para comprovar a habilitação, encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas, o 
pregoeiro fixará um prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que o licitante detentor da 
melhor oferta apresente a documentação de comprovação de que atende às exigências do 
edital quanto à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-
financeira, inclusive outros anexos quando houver a necessidade, caso entenda necessário.  
 
11.1.1. Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax ou e-mail dentro do prazo 
estabelecido no parágrafo anterior, deverão ser reapresentados em original ou por cópia 
autenticada, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do encerramento da sessão 
disputa. 
 
11.1.2. Os documentos de habilitação deverão constar na plataforma da BLL, em espaço 
adequado, sob pena de desclassificação. Assim, o envio dos documentos de habilitação ficará 
condicionado a eventuais diligências ou problemas no carregamento do arquivo.  
 
11.1.3. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 
daqueles que, por sua natureza não contenham validade, não sendo aceitos “protocolos de 
entrega”, ou solicitação” de documento” em substituição aos documentos requeridos neste 
Edital. 
 

11.2 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, com o “Objeto Social” enquadrado com 
objeto do (s) item (s) em que a empresa estará disputando. A empresa que apresentar 
Registro Comercial com o "Objeto Social" que não abrange o objeto que ela estará disputando, 
será considerada INABILITADA; 
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou sua Consolidação e alterações em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial, com o “Objeto Social” enquadrado no objeto 
do(s) item (s) em que a empresa cadastrou proposta, acompanhado de prova de seu registro 
ou inscrição e de eleição de seus atuais administradores, em se tratando de sociedades 
comerciais ou sociedades por ações. A empresa que apresentar Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social ou sua consolidação e alterações em vigor com o "Objeto Social" que não 
abrange o objeto que ela estará disputando, será considerada INABILITADA; 
 
c)Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada do instrumento de 
eleição da Diretoria; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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e) As empresas deverão apresentar, Certidão Simplificada da Junta Comercial, com vigência 
mínima de 03 meses, que antecede a data da realização da licitação, 
 
f) Somente as empresas que alterarem o seu contrato social para enquadramento ou 
reenquadramento de microempresas para empresas de pequeno porte deverão apresentar a 
“Declaração de enquadramento ou reenquadramento de microempresa para empresa 
de pequeno porte” como parte integrante da Certidão Simplificada Junta Comercial, sendo 
ambas, expedidas pela Junta Comercial da cada estado onde está sediada a empresa, com data 
compatível ou posterior a data do último arquivamento registrada/informada na própria 
Certidão da Junta Comercial. 
 
g) O representante da empresa (representante legal ou procurador) responsável pela 
assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços deverá identificar-se apresentando cópia 
de documento oficial de identificação que contenha foto.  

 

11.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
11.3.1. Certidão Negativa de pedido de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar do documento. 
 
11.3.2. Ficam aptas a participarem as empresas em recuperação judicial, desde que 
devidamente comprovada. 

 

11.4 . REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a)Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ; 

 
b) Prova de inscrição no Sistema Integrado de Informação Sobre Operações Interestaduais 
com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) ou Municipal (Cadastro de Contribuintes), onde 
for sediada a empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame. 
 
c) Certidão negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União. 
 
d) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual em que for sediada a empresa; 
 
e) Certidão negativa de débito com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa. No 
caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser 
apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros, ou seja, duas Certidões, 
uma sobre Tributos Imobiliários e outra sobre Tributos Mobiliários. A proponente com filial 
no Município de Ibiraçu, fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta filial, para 
atendimento do item; 
 
f) Certidão de regularidade - CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
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g) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com a Lei Federal nº. 
12.440/2011. 
 
11.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
11.6. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO 
COMPLEMENTAR: 
 
a)Declaração dando ciência de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, de acordo com o inciso VII, Artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, conforme Anexo II. 
 
b) Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme artigo 32, parágrafo 2º, Lei nº 8.666/1993, conforme modelo Anexo III; 
 
c) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal, com identificação do firmatário, modelo Anexo IV; 
 
c.1) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serão aplicados às cooperativas, nos termos 
do artigo 34 da Lei nº. 11.488/07. 

 
Observações: 
a) As declarações constantes do item 11.6, alíneas "a", "b" e “c” deverão ser impressas em 
papel timbrado e/ ou com carimbo da empresa licitante; 
 
b) Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos, que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
 
c) Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 
d) Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 
documentos. 
 

e) Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender as exigências de habilitação, o 
Pregoeiro, examinará a proposta subseqüente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 
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f) Constatado o atendimento as exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
 
g) As documentações solicitadas no item 11 que não possuírem data de validade,  deverão ter 
sua data de expedição de no máximo 90 (noventa) dias antes da data do certame. 

12. RECURSO 

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em 
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, 
que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
12.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao 
licitante declarado vencedor. 
 
12.3 A manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica, por meio da internet, no 
período máximo de 30 (trinta) minutos após o pregoeiro comunicar aos participantes, por 
meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação final e manifestação motivada é a 
descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer. 
 
12.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
13.1 Objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade competente para homologação. 
 
13.2. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Ordenador de despesa da 
Prefeitura Municipal de Ibiraçu para homologação. 
 
14. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1. Por resultar em obrigações futuras, a contratação decorrente desta licitação será 
formalizada mediante assinatura de termo de CONTRATO, cuja respectiva minuta constitui 
anexo do presente ato convocatório.  
 
14.2 Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), e Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a 
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.  
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14.3 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis comprovar a sua situação de 
regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 
vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  
 
14.4. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer a Secretaria de Municipal de Administração e Recursos Humanos 
para assinar o termo de contrato.  
 
14.5 Quando a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 
atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 4º 
inciso XVII e inciso XXIII da Lei nº 10.520/2002.  
 
14.6. Por resultarem em obrigações futuras, a contratação será celebrada com duração de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme § 4º, Artigo 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
15. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
15.1. Os serviços serão prestados conforme instituído no item 04 do Termo de Referência 
anexo a este edital.  
 
15.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 
I - em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 
do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93; 
 
II -  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
15.3. A Ordem de Serviço deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação 
expressa dos números do Pregão Eletrônico, do contrato, do processo, identificação da 
Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega. 
 
15.4. A Ordem de Serviço será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e 
correio eletrônico. 
 
15.5. É de responsabilidade da contratada e correrão por conta dela todas as despesas de 
seguros, transporte, frete, tributos, alimentação, encargos trabalhistas e previdenciários, 
decorrentes do objeto da licitação. 
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16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
  
16.1. O pagamento do preço pactuado será de acordo com a entrega efetuada no mês, 
devendo a Contratada, emitir as respectivas Notas Fiscais que devidamente comprovadas e 
atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto desta licitação, deverão ser pagas em até 30 (trinta) 
dias. 
 
 16.2 – O contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em 
desacordo com as especificações constantes no Edital e demais anexos. 
 
16.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a revisão dos mesmos. 
 
OBS: Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal, em nome da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu (CNPJ nº 27.165.208/0001-17) e do Fundo Municipal de Saúde (CNPJ nº 
14.635.944/0001-40), com as respectivas quantidades de créditos e valores. 
 
17. PENALIDADES 
 
17.1- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 
fornecimento do objeto deste edital, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da 
Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a saber: 
 
17.2 – A empresa que quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato/ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
17.3 – Pelo atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
 

§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contratado. 

§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

 
17.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
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III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 
§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
     § 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro 
de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  
 
17.5 - Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido, a CONTRATADA se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do contrato. 
 
17.6 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 
comprovada, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, ou a 
infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as 
seguintes penalidades: 
 
a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento 
realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na 
alínea “b”. 
 
b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente aos itens 
constante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das obrigações assumidas. 
 
c) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com o 
CONTRATANTE, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento 
ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento. 
 
d) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela CONTRATADA, 
esta sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
17.7 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação 
ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado 
causa à notificação extrajudicial. 
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17.8 - De forma constitucional é assegurado a ampla defesa, e o contraditório, sendo entre 
eles a defesa prévia. 
 

18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
18.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, poderá impugnar o ato convocatório do pregão, mediante petição a ser protocolada 
no Protocolo Central da Prefeitura Municipal da Ibiraçu, localizado no endereço: Avenida 
Conde ‘D Eu, nº 486 – Centro – Ibiraçu/ES – CEP: 29.670-000; ou por e-mail no endereço 
eletrônico: licitacao@ibiracu.es.gov.br,  licitacao.ibiracu@gmail.com, ou, no site 
www.bll.org.br, no link correspondente a este Edital. 
 
18.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste edital, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados do prazo do 
recebimento da impugnação. 
 
18.3. A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o 
represente: nome e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu 
representante, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos. 
 
18.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
 
18.5. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão, exclusivamente para o endereço 
eletrônico: licitacao@ibiracu.es.gov.br ou licitacao.ibiracu@gmail.com . 
 
18.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 
no endereço eletrônico: licitacao@ibiracu.es.gov.br ou licitacao.ibiracu@gmail.com, ou, no 
site www.bll.org.br, no link correspondente a este Edital. 
 
18.7. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1. O Pregoeiro responsável pela realização desta licitação será designado por intermédio 
de portaria. 
 
19.2. Ao Ordenador de Despesas/autoridade competente, compete anular este Pregão por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame em face de 
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
mediante ato escrito e fundamentado. 
 
19.3. A anulação do procedimento licitatório induz à anulação do Contrato. 
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19.4. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 
19.5. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, 
eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 
 
19.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o 
cancelamento do contrato/Ordem de Serviço, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
19.7. É facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
19.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração Pública, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
19.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
19.10. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na 
legislação em vigor. 
 
19.11. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo licitante. A falta de manifestação imediata e motivada importará a 
preclusão do direito de recurso. 
 
19.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 
 
19.13. Os participantes do Certame deverão verificar diariamente as mensagens, alterações, 
informações e prazos, disponibilizadas pelo Pregoeiro via chat no sistema eletrônico 
(www.bll.org.br) ou através de e-mail até o encerramento final da Licitação com a 
adjudicação do Objeto. 
 
20. CADERNO DE LICITAÇÃO 
20.1. Fazem parte integrante do presente Edital: 
20.1.1. Anexo I - Formulário “Especificações e Cotação de Preços”; 
20.1.2. Anexo II – Modelo Declaração  (Requisitos Habilitatórios); 
20.1.3. Anexo III - Modelo Declaração  (Declaração de Superveniência); 
20.1.4. Anexo IV - Modelo Declaração  (Art. 7º da Constituição Federal); 
20.1.5. Anexo V - Minuta de Contrato; 
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20.1.6. Anexo VI – Planilha Orçamentária; 
20.1.7. Anexo VII – Termo de Referência. 
 
20.2. Seguem abaixo os endereços das Secretarias e Órgãos citados neste Edital para 
informações e esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação: 
 
PARA ESCLARECIMENTOS: 
Sessão de Pregão 
Avenida Conde D’Eu, nº 486 - Centro – Ibiraçu/ES. 
Horário de funcionamento das 07 horas às 13 horas  
Tel.  (27) 3257-0503. 
www.ibiracu.es.gov.br 
email: licitacao@ibiracu.es.gov.br, licitacao.ibiracu@gmail.com   
 
INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DOS PRODUTOS, OBJETO LICITADO COM O 
ÓRGÃO GESTOR. 
 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI 
Rua Ciro Anselmo Cecato, S/N - Bairro São Cristóvão - CEP 29670-000 
Horário de funcionamento das 07 horas às 16 horas 
Tel. (27) 3257-0585 
18.3. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação” deverá a interessada verificar seu 
conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 
Ibiraçu/ES, 18 de novembro de 2021. 
 

Jeanny Scaquetti de Carli 
Pregoeira Oficial da PMI   
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ANEXO I 

“ESPECIFICAÇÃO E COTAÇÃO DE PREÇOS” 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Valor real 
mensal 

(R$) 

Taxa de 
administração 

- UNITÁRIO  

Valor 
estimado com 

a taxa de 
administração 

01 

Contratação de empresa 
especializada na prestação 
de Serviços Contínuos de 
Gerenciamento do 
Abastecimento de 
Combustíveis de Veículos. 
(Município de Ibiraçu) 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO  

Serviços 
prestados 

por 12 
meses 

 

 

 

02 

Contratação de empresa 
especializada na prestação 
de Serviços Contínuos de 
Gerenciamento do 
Abastecimento de 
Combustíveis de Veículos 
(Fundo Municipal de Saúde). 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO  

Serviços 
prestados 

por 12 
meses 

 

 

 

 
DADOS DA PROPONENTE: 
Nome: ..........................................................................................................................................................  
Razão social: ................................................................................................................................................. 
CNPJ nº: ........................................................................................................................................................ 
Banco: ............................................................ Agência nº: ......................... Conta nº: ................................ 
Endereço completo: ..................................................................................................................................... 
Telefones: ..................................................................................................................................................... 
E-mail: .......................................................................................................................................................... 

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ............................................................................................ 

Prazo de entrega: (conforme Item 1.2 e subitens do edital) .......................................................................  

Declaração: 
 
1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 
 
Em ....... de ................................. de 2021. 

 

............................................................................ 
Assinatura da Proponente 
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ANEXO II 

MODELO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 

Referência: Pregão Eletrônico nº 065/2021 
 
 

A empresa: ...................................................................................................................................., (razão social da 
licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ............................, por intermédio de seu representante legal o 
(a) Senhor (a) ......................................................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
......................., CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII, do Artigo 4º da 
Lei nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no 
instrumento convocatório. 
 
 
................................................. 

Local e data   
 
 
                                                         ............................................................................ 

Representante legal 
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ANEXO III 

 MODELO DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
 

Referência: Pregão Eletrônico nº 065/2021 
 
 
 

A empresa: .............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................................ 
sediada na ......................................................................................................................, declara, sob as penas da 
Lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua 
participação no presente processo licitatório, na forma do Art. 9º, inciso III da Lei nº 
8.666/93, assim como, não ter em seu quadro social parentes por matrimônio, consanguínios 
até 2º grau ou por adoção do Prefeito, Vice- Prefeito, Vereadores ou Servidores Públicos, na 
forma do Art. 70 § 10º da Lei Orgânica Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
.............................................................. 

Local e data 
 
       ..........................................,                             RG nº ............................................. 
(Nome e assinatura do Declarante)                   (nº da identidade do 
Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
 

25 
Avenida Conde D’Eu, nº 486, Centro - Ibiraçu/ES - CEP 29.670-000 

Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

Referência: Pregão Eletrônico nº 065/2021 
 
 

A empresa: ......................................................................., inscrita no CNPJ sob o Nº 
......................................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 
................................................................................., portador da Carteira de Identidade Nº 
........................................ e do CPF Nº .............................................................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido péla Lei 
N.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não emprega menor de 
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis 
anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (.....). 
 
Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
..............................................................                                            ........................................................................ 

              Local e data                                                               (Representante legal) 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO  Nº _____/2021 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 
PROCESSO N° 2876/2021 de 18/06/2021 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE IBIRAÇU - ES E A EMPRESA: 
............................................................. 

 
O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida 
Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.208/0001-17, 
representado pelo Prefeito Exmº. Sr. DIEGO KRENTZ, brasileiro, inscrito no CPF nº 
005.455.600-71, RG 5.085.808.63-1 SPTC/RS, residente na Rua dos Uirapurus, nº 10 Ap. 102, 
Ericina, Ibiraçu – ES, CEP 29.670-000 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n° 
14.635.944/0001-40, com sede na Rua Domício da Silva Martins, 33, Centro – Ibiraçu/ES, 
neste ato representado pela Senhora Secretária Municipal de Saúde IRIS DIANE MARQUES, 
casada, enfermeira, inscrita no CPF nº 104.440.347-06, RG 1.956.516 SSP/ES, residente na 
Rua Maria Iolanda, s/n, São Benedito, Ibiraçu – ES, CEP 29.670-000, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa ...................................., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº ......................., com sede na Rua .............................., doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) Sr.(a). ............................., 
brasileiro(a), solteiro(a), (profissão), inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ................, residente na 
Rua ......................, tendo em vista o resultado do Pregão Eletrônico nº 065/2021, devidamente 
autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, no processo n° 2876/2021 de 18/06/2021, resolvem 
assinar o presente Contrato, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, e 
alterações, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de 
Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos, com fornecimento de 
combustível do tipo Gasolina Comum, Diesel Comum e Arla 32 necessários para 
abastecimento da frota municipal e manutenção de prevenção, por meio da 
implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota 
com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e 
disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e 
ininterrupto, para os veículos e máquinas pertencentes à frota municipal e veículos 
locados, conformidade com a solicitação contida no processo nº 2876/2021 de 18/06/2021, 
e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos. 
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1.2 - A Contratada deverá observar rigorosamente a instrução da Secretaria competente, no 
que tange as datas para prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO 
 
2.1 - O pagamento da importância relativa à prestação de serviços correrá por conta de 
Dotação Orçamentária, já consignada no vigente orçamento, assim discriminado: 
 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 010 
Secretaria Municipal de Governo e articulação 
política e institucional - SEMGOV 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Governo e articulação 
política e institucional - SEMGOV 

Dotação 0100010412200023039 Manutenção da frota 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

10010000000 Recursos Ordinários 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 060 
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica - 
SEMGE 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica - 
SEMGE 

Dotação 0600010412200043041 Manutenção de frota 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

10010000000 Recursos Ordinários 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 070 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Infraestrutura - SEMOSI 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Infraestrutura - SEMOSI 

Dotação 0700011545200082032 Manutenção e restruturação da frota 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 
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Fonte de 
Recurso 

15300000000 
Transferência da União referente royalties do 
petróleo 

 
 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 070 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Infraestrutura - SEMOSI 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Infraestrutura - SEMOSI 

Dotação 0700011545200082032 Manutenção e restruturação da frota 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

16100000000 
Contribuição de intervenção no domínio 
econômico - CIDE 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 080 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - 
SEMDERMA 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - 
SEMDERMA 

Dotação 0800012060600112044 
Manutenção de máquinas e equipamentos da 
Agricultura  

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

10010000000 Recursos Ordinários 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 080 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - 
SEMDERMA 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - 
SEMDERMA 

Dotação 0800012060600112044 
Manutenção de máquinas e equipamentos da 
Agricultura  

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

15300000000 
Transferência da União referente royalties do 
petróleo 
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Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação – SEME 

Unidade 001 Manutenção de desenvolvimento da educação 

Dotação 0900011236100302056 Manutenção da frota da educação 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

11110000000 
Receita de impostos e de transferência de 
impostos - educação 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação – SEME 

Unidade 001 Manutenção de desenvolvimento da educação 

Dotação 0900011236100302056 Manutenção da frota da educação 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

11130000000 Transferências do FUNDEB – Impostos 30% 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação – SEME 

Unidade 001 Manutenção de desenvolvimento da educação 

Dotação 0900011236100302056 Manutenção da frota da educação 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

11230000000 
Transferência de recursos do FNDE referentes 
ao Programa Nacional de apoio 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação – SEME 

Unidade 001 Manutenção de desenvolvimento da educação 

Dotação 0900011236100302056 Manutenção da frota da educação 
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Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

11900000001 Transporte escolar – Estado 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 090 Secretaria Municipal de Educação – SEME 

Unidade 001 Manutenção de desenvolvimento da educação 

Dotação 0900011236100302056 Manutenção da frota da educação  

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

15300000000 
Transferência da União referente royalties do 
petróleo 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 100 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, 
Cultura e Lazer - SEMTECLA 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, 
Cultura e Lazer - SEMTECLA 

Dotação 1000010412200022064 
Manutenção das atividades da Secretaria de 
turismo, cultura, esporte e lazer 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo  

Fonte de 
Recurso 

10010000000 Recursos ordinários 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 120 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano - SEMADH 

Unidade 001 
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano - SEMADH 

Dotação 1200010812200022096 Manutenção da frota da SEMADH 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

10010000000 Recursos ordinários 

 

Nomenclatura Código Descrição 

Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS 
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Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS 

Dotação 1100011012200252073 Manutenção da frota da saúde 

Elemento de 
Despesa 

33903000000 Material de consumo 

Fonte de 
Recurso 

12110000000 
Receita de impostos e transferência de impostos 
- saúde 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 - O Contratante pagará a Contratada pela prestação de serviços descritos na Cláusula 
Primeira o valor de R$ ________ (___________________). O pagamento será de acordo com as 
entregas efetuadas no mês, devendo a Contratada emitir as respectivas faturas (Notas 
Fiscais) que, devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto deste 
Contrato, deverão ser pagas após o em até 30 (Trinta) dias. 
 
3.3 - Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões Negativas de 
Débito de INSS e FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), devidamente 
atualizados, (originais ou cópias autenticadas em cartório), que deverão ser anexadas à(s) 
nota(s) fiscal e entregues ao Setor de Contabilidade para o devido pagamento. 
 
3.4 – O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual. 

 
3.5 – Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, 
transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias 
para o fornecimento do respectivo objeto. 
 
3.6 - Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal, em nome da Prefeitura 
Municipal de Ibiraçu (CNPJ nº 27.165.208/0001-17) e do Fundo Municipal de Saúde (CNPJ nº 
14.635.944/0001-40), com as respectivas quantidades de créditos e valores. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
 
4.1 - Por resultarem em obrigações futuras, a contratação será celebrada com duração de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme § 4º, Artigo 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
4.2. - A prestação dos serviços deverá ser efetuada conforme a necessidade da Secretaria 
Requisitante, por meio de Ordem de Serviço emitida pela Gerência de Administração Geral e 
Suprimentos ou até que se encerre o quantitativo licitado.   
 
4.2.1 - A Ordem de Serviço deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação 
expressa dos números do contrato, do Pregão Eletrônico, do processo, identificação da 
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Contratada, as especificações do objeto, quantidade, data, horário e endereço de entrega.  
 
4.2.2 - A ordem de serviço será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a 
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e 
correio eletrônico.  
 
4.2.3 - O objeto da licitação será recebido da seguinte forma; 
 
I - em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 
do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93; 
 
II -  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
4.2.4 - A comissão fará a verificação da originalidade do objeto da licitação exigidos no anexo 
I do Edital do Pregão Eletrônico nº 065/2021.  
 
4.2.5 - Prazo de Garantia: Garantia de fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei nº 8.078 de 
11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e de 05 (cinco) anos para defeito de 
fabricação de compressor. 
 
4.2.6 - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da 
própria prestação dos serviços.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
5.1 - A CONTRATADA obriga-se a providenciar a prestação dos serviços, objeto do presente 
contrato, sempre em regime de atendimento à fiscalização do preposto da CONTRATANTE, 
dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento deste contrato. 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1 - O CONTRATANTE fiscalizará os serviços de forma a fazer cumprir, rigorosamente as 
condições do objeto do presente contrato, conforme Portaria nº 21.108/2021. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
7.1 - É vedada a sub-contratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
8.1 - A Contratada deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do 
Município para assinar o termo de contrato.  
 
8.2 - Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 
atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o artigo 3º, 
inciso XXIII da Lei 10.520/02.  
 
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 
 
9.1- DA CONTRATADA  
 
a) Executar os serviços conforme especificações no Termo de Referência e de sua proposta, 
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidades especificadas no Termo de Referência e em sua 
proposta; 
 
b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
 
d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
e) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 
 
f) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a execução do serviço; 
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g) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante; 
 
h) Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 
 
i) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração; 
 
j) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
 
k) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços; 
 
l) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
n) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
 
o) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
p) Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos 
termos do art. 7º do Decreto nº 7.203/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no 
âmbito da administração pública federal; 
 
q) Reembolsar pontualmente aos estabelecimentos conveniados, os valores referentes aos 
créditos utilizados decorrentes da presente contratação, asseverando-se pelo reembolso, 
sendo este de exclusiva responsabilidade da empresa contratada; 
 
r) Comunicar oficialmente à contratante, qualquer acréscimo, supressão ou suspensão na 
relação de postos de abastecimento conveniado; 
 
s) Responsabilizar-se pelo investimento necessário à implantação do sistema, tais como: 
instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, emissão de cartões, 
credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema, treinamento do 
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pessoal e fornecimento de manuais de operação, quando houver, todos cobertos pela taxa de 
administração; 
 
t) Observar os valores determinados pela CONTRATANTE para cada cartão, conforme o caso; 
 
u) Cumprir o prazo de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento do pedido, para 
creditar o valor solicitado em cada cartão; 
 
v) Substituir os cartões eletrônicos que tenham perdido a validade, que apresentarem 
defeitos que impeçam a sua utilização ou que tenham sido extraviados, em, no máximo, 10 
(dez) dias corridos após a solicitação da CONTRATANTE; 
 
x) Providenciar o cancelamento imediato dos cartões que tenham sido extraviados, tão logo 
receba comunicação oficial da CONTRATANTE; 
 
z) Emitir extratos individuais a cada utilização do cartão, onde conste, no mínimo, o saldo 
anterior, a valor da despesa efetuada e o saldo atual do cartão; 
 
w) Emitir mensalmente ou sempre que for solicitado, relatório de dados, contendo a 
movimentação de cada veículo, o consumo por quilômetro rodado e o total de combustível 
utilizado no período, que deverá servir de base para o faturamento. Esse relatório deverá ser 
acompanhado das Notas ou Cupons Fiscais de cobrança referentes aos serviços prestados. 
 
y) Fornecer cartões magnéticos personalizados e sem custo adicional, acompanhado da 
respectiva senha de utilização. Caso ocorra acréscimo na frota da contratante, o fornecimento 
dos novos cartões também será gratuito; 
 
aa) Garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade nos municípios 
enumerados conforme condições estabelecidas no item 05 do Termo de Referência; 
 
bb) Substituir os cartões defeituosos ou danificados, sem custos para a contratante, sempre 
que for solicitado; 
 
cc) A contratada deverá disponibilizar sistema para consulta de créditos nos cartões; 
 
dd) Efetuar a recarga de créditos nos cartões, sempre que solicitada, no valor requerido pela 
contratante; 
 
ee) Prover canal de atendimento 24 horas para prestar esclarecimentos, atender possíveis 
reclamações e providenciar o atendimento das solicitações formuladas; 
 
ff) Os postos conveniados com a contratada deverão fornecer ao condutor do veículo uma via 
do comprovante da operação para aquisição de combustível, no ato do abastecimento; 
 
gg) Deverão ser lançados no sistema de gestão dos cartões o valor do abastecimento, litragem 
e quilometragem do veículo após cada fornecimento; 
 
hh) A contratada deverá disponibilizar relatório semanal das operações realizadas conforme 
item 4.1.5 do Termo de Referência; 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
 

36 
Avenida Conde D’Eu, nº 486, Centro - Ibiraçu/ES - CEP 29.670-000 

Tel (27) 3257-0500 – www.ibiracu.es.gov.br 

 

 
ii) Os cartões deverão ser bloqueados, sempre que solicitado pelo contratante. 
 
9.2- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
a) Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para a perfeita 
execução do serviço; 
 
b) Notificar a Contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em 
função da execução do serviço, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades; 
 
c) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, conforme estabelecido no edital; 
 
d) Providenciar as inspeções necessárias, por meio fiscal de contrato, com vistas a assegurar 
o cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 
10.1 - Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 
independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de 
qualquer indenização à CONTRATADA. 
 
10.2 - O presente ajuste também perecerá por perda de objeto, se esgotado o quantitativo 
contratado antes de findo o prazo acima estabelecido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS 
SOCIAIS. 
 
11.1 - À CONTRATADA cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus 
inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
12.1- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 
fornecimento do objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º 
da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a saber: 

12.2 – Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido, a CONTRATADA se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do contrato. 
 
12.3 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 
comprovada, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, ou a 
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infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as 
seguintes penalidades: 
 
e) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento 
realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na 
alínea “b”. 
 
f) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente aos itens 
constante da ordem de Fornecimento, na hipótese de qualquer das obrigações assumidas. 
 
g) - Cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com o 
CONTRATANTE, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento 
ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento. 
 
h) - Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela CONTRATADA, 
esta sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
12.4 - A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação 
ou protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado 
causa à notificação extrajudicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
13.1 - Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência, de acréscimos 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor do contrato, servindo de base o valor unitário da proposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 -  Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº 
10.520/2002 e nº 8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico 
nº 065/2021.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
 
15.1 - A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato 
até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em 
conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da lei nº 8.666/1993.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento fica eleito o Foro 
da Comarca de Ibiraçu - ES, por mais privilegiado que outros sejam. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de testemunhas. 
 
Ibiraçu - ES, ..... de ................... de 2021. 
 

DIEGO KRENTZ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

 
 

CONTRATADA 
 
 

TESTEMUNHAS: 
1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
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ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
Taxa de 

administração 
- UNITÁRIO  

01 

Contratação de empresa 
especializada na prestação 
de Serviços Contínuos de 
Gerenciamento do 
Abastecimento de 
Combustíveis de Veículos. 
(Município de Ibiraçu) 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO  

Serviços 
prestados 

por 12 
meses 

-2,65 

02 

Contratação de empresa 
especializada na prestação 
de Serviços Contínuos de 
Gerenciamento do 
Abastecimento de 
Combustíveis de Veículos 
(Fundo Municipal de Saúde). 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO  

Serviços 
prestados 

por 12 
meses 

-2,65 

 
 
 

Tipo de 

Combustível 

Previsão de 

Consumo mensal 

(litros) 

Valor Unitário 

(litro) 

Valor estimado 

mensal (R$) 

Valor Estimado 

Total 12 meses 

(R$) 

Gasolina 9.000 6,33 56.970,00 683.640,00 

Diesel 12.750 4,72 60.180,00 722.160,00 

ARLA 32 70 2,34 163,80 1.965,60 

VALOR ESTIMADO TOTAL – R$ 1.407.765,60 

 
 
Às fls. 301 – verso a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos indica que a média de 
despesa com combustível do Fundo Municipal de Saúde é de R$ 407.765,60 (quatrocentos e 
sete mil e setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), já o restante da frota do 
Município de Ibiraçu perfaz o estimado de consumo de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). 
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ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE 
Secretaria Municipal de Obras Serviços e Infraestrutura. 

 
2. OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de 
Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos, com fornecimento de 
combustível do tipo Gasolina Comum, Diesel Comum e Arla 32 necessários para 
abastecimento da frota municipal e manutenção de prevenção, por meio da implantação e 
operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de 
cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede 
credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para os 
veículos e máquinas pertencentes à frota municipal e veículos locados. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
O Sistema Tecnológico a ser fornecido e implantado deverá constituir-se em um aplicativo de 
gestão de combustíveis e demais serviços integrados a um sistema de cartão de pagamento 
magnético ou micro processado, que emita relatórios gerenciais e permita a definição de 
parâmetros de controle para toda a frota, por veiculo e perfil do usuário.  
 
4. FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:  
Permissão de acesso através da WEB (internet), por meio de senha administrada pela 
Contratante; processo de consolidação de dados, permitindo a concentração dos mesmos e a 
emissão de relatórios, tais como: relatórios gerenciais de controle das despesas de 
abastecimento, desvios de quilometragem, de consumo, de preços praticados nos postos 
credenciados, discriminados por veículos da frota oficial, relatório de análise de consumo 
médio e das despesas da frota e ainda parametrização de cartões; 
Cartões individuais eletrônicos, com senha pessoal por condutor, que viabilizam o 
gerenciamento de informações da frota, sendo um para cada veículo, no quantitativo 
previsto; 
Equipamentos eletrônicos de leitura e gravação de dados para cartão individual 
microprocessado nos estabelecimentos conveniados; 
Informatização dos dados de consumo no momento de abastecimento, quilometragem, 
custos, identificação do veículo, identificação do condutor ou portador do cartão, do 
estabelecimento, data e horário, tipos de combustíveis, quantidade em litros, em reais (R$), 
médias praticadas por veículo; 
A solicitação de alteração de quantidades de cota de combustível será feita à CONTRATADA, 
sempre que necessária, desde que expressamente autorizada, por escrito, pela 
CONTRATANTE ou a quem ela delegar 
Os cartões eletrônicos deverão ser entregues à Administraçãoda CONTRATANTE, 
acompanhados das respectivas senhas de utilização observados o prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, contados a partir da solicitação da CONTRATANTE, contendo todos os dados, 
fornecidos pela Administração, além das cotas de consumo correspondentes; 
Caso ocorra acréscimo na frota da contratante, o fornecimento dos novos cartões também 
será gratuito; 
Garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade nos municípios enumerados 
neste Termo de Referência; 
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Substituir os cartões defeituosos, danificados ou extraviados, sem custos para a contratante, 
sempre que for solicitado. 
A contratada deverá disponibilizar sistema para consulta de créditos nos cartões; 
Efetuar a recarga de créditos nos cartões, sempre que solicitada, no valor requerido pela 
contratante; 
Os postos conveniados com a contratada deverão fornecer ao condutor do veículo uma via do 
comprovante da operação para aquisição de combustível, no ato do abastecimento; 
Deverão ser lançados no sistema de gestão dos cartões o valor do abastecimento, litragem e 
quilometragem do veículo após cada fornecimento; 
O sistema (software) deverá disponibilizar relatório das operações realizadas, contendo: 
Local do abastecimento; 
Quantitativo de litros; 
Valor do abastecimento; 
Quilometragem por abastecimento; 
Saldo do Cartão. 
Os cartões deverão ser bloqueados através do sistema pelo gestor de contrato da 
CONTRATANTE, sempre que solicitado. 
A contratante efetuará o pagamento dos créditos efetivamente utilizados, descontado o 
percentual ofertado no pregão e acrescidos da Taxa de Administração e Gerenciamento de 
abastecimento de combustíveis; 
Os preços cobrados na rede credenciada, para pagamento através de cartão, terão como 
limite o preço praticado a vista. 
A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto no 
Termo de Referência. 
 
5. QUANTITATIVOS 

Tipo de combustível 
Previsão de Consumo 

Mensal (litro) 

 
Previsão de Consumo 

anual 
Gasolina Comum 9.000 108.000 
Diesel Comum 12.750 153.000 

Arla 32 70 840 

                                                                                                           
6. O QUADRO ESTIMATIVO DE CONSUMO EM VALORES E LITROS (PREÇO MÉDIO POR 
LITRO EXTRAÍDO DA TABELA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DA ANP – AGÊNCIA 
NACIONAL DE PETRÓLEO): 
 
 

Tipo de 
Combustível 

Previsão de 
Consumo 

mensal (litros) 

Valor Unitário 
(litro) 

Valor estimado 
mensal (R$) 

Valor Estimado 
Total 12 meses 

(R$) 
Gasolina 9.000 6,09 54.810,00 657.720,00 

Diesel 12.750 4,57 58.267,50 699.210,00 
ARLA 32 70 2,34 163,80 1.965,60 

VALOR ESTIMADO TOTAL – R$ 1.358.895,60 
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7. DA RELAÇÃO DAS FROTAS  
A relação atual da frota municipal que necessita dos serviços; 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

VEICULO COMBUSTIVEL PLACA PRODUTO 

VW PIPA DIESEL ODC-5464 PESADO 

AGRALE 13000 E-MEC DIESEL MSX-3251 PESADO 

M.B CAÇAMBA DIESEL MPE-9447 PESADO 
M.BRUCK DIESEL MPQ-4041 PESADO 
MOTO YAMAHA GASOLINA MSQ - 7034 LEVE 
GOL VW GASOLINA ODK-9696 LEVE 
V.W MOEDOR DIESEL MSX-3248 PESADO 

  

 
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
VEICULO COMBUSTIVEL PLACA PRODUTO 
MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DIESEL ODG-8773 PESADO 
MICRO ÔNIBUS VOLARE DIESEL ODG-8771 PESADO 
MICRO ÔNIBUS VW DIESEL MPI-1498 PESADO 
MICRO ÔNIBUS IVECO DIESEL MPI-1527 PESADO 
MICRO ÔNIBUS VW DIESEL ODC-5065 PESADO 
ÔNIBUS MERCEDES BENZ DIESEL MRH-7752 PESADO 
FIAT SIENA ELX GASOLINA OVF-7275 LEVE 
VW KOMBI GASOLINA MSX-3249 LEVE 
M/POLO/VOLARE DIESEL PPV-0980 PESADO 
RENAULT/MASTER DIESEL OYK-4300 PESADO 
FIAT UNO 1.4 GASOLINA MSX-3250 LEVE 
VW/15.190 ÔNIBUS DIESEL PPD-3927 PESADO 

 
 

SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

VEICULO COMBUSTIVEL PLACA PRODUTO 
PALIO GASOLINA OYF-4232 LEVE 
PALIO GASOLINA OYF-4231 LEVE 
SPIN CHEVROLETT GASOLINA GFY-5738 LEVE 
CELTA SPIRIT GASOLINA MTU-1506 LEVE 

RENAULT MASTER DIESEL S10 QRD-3037 PESADO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

VEICULO COMBUSTIVEL PLACA PRODUTO 
FIAT DUCATO DIESEL MPI-1502 PESADO 

FIAT DUCATO UTI DIESEL ODC-5062 PESADO 
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pFIAT DOBLO GASOLINA OYF-1803 LEVE 
FIAT DOBLO AMBULÂNCIA GASOLINA MTB-5799 LEVE 
FIAT UNO MILLE GASOLINA ODC-5061 LEVE 
FIAT IVECO DIESEL MTG-7519 PESADO 
FIAT DOBLO GASOLINA OYF-8771 LEVE 

VW-KOMBI GASOLINA MSX-3247 LEVE 

VW-POLO GASOLINA PPL-3258 LEVEVE 

MOTOR GERADOR DIESEL PMI-1111 PESADO 

RENAULT SANDERO GASOLINA PPN-4808 LEVE 

RENAULT/KWID GASOLINA PPC-8580 LEVE 

RENAULT/KWID GASOLINA QRB-8936 LEVE 

RENAULT/KWID GASOLINA QRB-8937 LEVE 

GOL GASOLINA PPD-3930 LEVE 

FIAT TORO GASOLINA QRC-0433 LEVE 
FIAT/STRADA GASOLINA PPD-3931 LEVE 

TOYOTA/ETIOS SD X VCS MT GASOLINA QRE8D44 LEVE 

RENAULT/MASTER AMBULANCIA DIESEL S10 QRE5A39 PESADO 

GM/MONTANA GASOLINA QRE6H39 LEVE 
 
 

 
SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

VEICULO COMBUSTIVEL PLACA PRODUTO 

MERCEDES BENS ARTRON DIESEL MPI-1517 PESADO 

FOD CORRIER GASOLINA MTU-1485 LEVE 
FORD KA GASOLINA ODO-9766 LEVE 

RETROESCAVADEIRA JCB DIESEL ODK-9539 MAQUINA 

RETROESCAVADEIRA JCB DIESEL OYD-3107 MAQUINA 

RETROESCAVADEIRA JCB DIESEL ODK-9540 MAQUINA 
WORKER 15.180 DIESEL MSX-3242 PESADO 
WORKER 15.180 DIESEL MSX3243 PESADO 
CAMINHÃO PRANCHA DIESEL MTG-2425 PESADO 
VW-AMAROK DIESEL OYJ-0797 LEVE 
STRADA WORK GASOLINA MSX-3244 LEVE 
GIRICO DIESEL PMI-0002 MAQUINA 

CARREGADEIRA JCB DIESEL PMI-0004 MAQUINA 

CARREGADEIRA VOLVO DIESEL MSB-3628 MAQUINA 

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DIESEL PMI-0016 MAQUINA 
ROLO COMPACTADOR VAP 55 DIESEL PMI-00015 MAQUINA 
CHEVROLET/MONTANA GASOLINA PPL-6716 LEVE 
FORD DIESEL PPM-8073 PESADO 
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ROÇADEIRA S GASOLINA 0 LEVE 
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DIESEL PMI-0006 MAQUINA 
RETROESCAVADEIRA JCB DIESEL MSK-7694 MAQUINA 
ESCAVADEIRA LIUGONG DIESEL PMI-0017 MAQUINA 

MERCEDEZ BENZ/CAÇAMBA DIESEL S10 QRE6E91 PESADO 

 
 

SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E RH 

VEICULO COMBUSTIVEL PLACA PRODUTO 
MOTO YAMARRA FACTORY GASOLINA MSQ-7035 LEVE 

FORD RANGER DIESEL ODA-7901 LEVE 

 
 

SECRETARIA DE GOVERNO 

VEICULO COMBUSTIVEL PLACA PRODUTO 

FORD FIESTA GASOLINA ODK-9538 LEVE 

FIAT UNO VIVANCE GASOLINA MSX-3245 LEVE 

SIENA ELX GASOLINA PPX-2108 LEVE 

 
8. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada 
PREGÃO, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições da Lei 
Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 
de junho de 1.993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123 / 2006 e outras normas 
aplicáveis à espécie.  
 
9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR UNITÁRIO.  
 
10. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 
A execução dos serviços será iniciada em até 10 dias após a assinatura do 
contrato, na forma que segue: 
A contratada deverá disponibilizar os cartões magnéticos na sede do 
órgão; 
A contratada deverá fornecer os relatórios de consumo de cada cartão; 
Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
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Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da nota fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado 
e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis; 
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 
contratada. 
 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidades especificadas neste Termo de Referência e em sua 
proposta; 
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a execução do serviço; 
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante; 
Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 
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Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração; 
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos 
termos do art. 7º do Decreto nº 7.203/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no 
âmbito da administração pública federal; 
Reembolsar pontualmente aos estabelecimentos conveniados, os valores referentes aos 
créditos utilizados decorrentes da presente contratação, asseverando-se pelo reembolso, 
sendo este de exclusiva responsabilidade da empresa contratada; 
Comunicar oficialmente à contratante, qualquer acréscimo, supressão ou suspensão na 
relação de postos de abastecimento conveniado; 
Responsabilizar-se pelo investimento necessário à implantação do sistema, tais como: 
instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, emissão de cartões, 
credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema, treinamento do 
pessoal e fornecimento de manuais de operação, quando houver, todos cobertos pela taxa de 
administração; 
Observar os valores determinados pela CONTRATANTE para cada cartão, conforme o caso; 
Cumprir o prazo de 02 (dois) dias, a contar da data do recebimento do pedido, para creditar o 
valor solicitado em cada cartão; 
Substituir os cartões eletrônicos que tenham perdido a validade, que apresentarem defeitos 
que impeçam a sua utilização ou que tenham sido extraviados, em, no máximo, 10 (dez) dias 
corridos após a solicitação da CONTRATANTE; 
Providenciar o cancelamento imediato dos cartões que tenham sido extraviados, tão logo 
receba comunicação oficial da CONTRATANTE; 
Emitir extratos individuais a cada utilização do cartão, onde conste, no mínimo, o saldo 
anterior, a valor da despesa efetuada e o saldo atual do cartão; 
Emitir mensalmente ou sempre que for solicitado, relatório de dados, contendo a 
movimentação de cada veículo, o consumo por quilômetro rodado e o total de combustível 
utilizado no período, que deverá servir de base para o faturamento. Esse relatório deverá ser 
acompanhado das Notas ou Cupons Fiscais de cobrança referentes aos serviços prestados. 
Fornecer cartões magnéticos personalizados e sem custo adicional, acompanhado da 
respectiva senha de utilização. Caso ocorra acréscimo na frota da contratante, o fornecimento 
dos novos cartões também será gratuito; 
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Garantir a validade dos cartões magnéticos e sua aceitabilidade nos municípios enumerados 
conforme condições estabelecidas no item 05 deste Termo de Referência; 
Substituir os cartões defeituosos ou danificados, sem custos para a contratante, sempre que 
for solicitado; 
A contratada deverá disponibilizar sistema para consulta de créditos nos cartões; 
Efetuar a recarga de créditos nos cartões, sempre que solicitada, no valor requerido pela 
contratante; 
Prover canal de atendimento 24 horas para prestar esclarecimentos, atender possíveis 
reclamações e providenciar o atendimento das solicitações formuladas; 
Os postos conveniados com a contratada deverão fornecer ao condutor do veículo uma via do 
comprovante da operação para aquisição de combustível, no ato do abastecimento; 
Deverão ser lançados no sistema de gestão dos cartões o valor do abastecimento, litragem e 
quilometragem do veículo após cada fornecimento; 
A contratada deverá disponibilizar relatório semanal das operações realizadas conforme item 
4.1.5 deste Termo de Referência; 
Os cartões deverão ser bloqueados, sempre que solicitado pelo contratante. 
 
13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
A dotação orçamentária para face ao objeto da licitação correrá a conta do Orçamento para 
exercício de 2021, a saber; 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
FICHA: 000028 

ÓRGÃO   
010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO 
POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO 
POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV 

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO 
SUBFUNÇÃO:  122 - ADMINISTRACAO GERAL 
PROGRAMA  0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 PROJETO/ATIVIDADE:  3.039 - MANUTENCAO DA FROTA 
ELEMENTO DE DEPESA:  33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSO:  10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
FICHA: 0000028 

ÓRGÃO   
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO 
POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO 
POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV 

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO 
SUBFUNÇÃO:  122 - ADMINISTRACAO GERAL 

PROGRAMA  0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
 PROJETO/ATIVIDADE:  3.039 - MANUTENCAO DA FROTA 
ELEMENTO DE DEPESA:  33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSO: 
15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE 
ROYALTIES DO PETRÓLEO 
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SECRETARIA  MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA 
FICHA: 00000214 
ÓRGÃO   060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE 
UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA - SEMGE 
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO 
SUBFUNÇÃO:  122 - ADMINISTRACAO GERAL 
 PROGRAMA 3.041 - MANUTENCAO DA FROTA 
 PROJETO/ATIVIDADE:  0004 - MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA 
ELEMENTO DE DEPESA:  33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
FICHA: 00000269 

ÓRGÃO   
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E 
INFRAESTRUTURA - SEMOSI 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  

001 - SECRETAIRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E 
INFRAESTRUTURA - SEMOSI 

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO 
SUBFUNÇÃO:  452 - SERVICOS URBANOS 
PROGRAMA:  2.032 - MANUTENCAO E RESTRUTURAÇAO DA FROTA  
PROJETO/ATIVIDADE:  0008 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS 
ELEMENTO DE DEPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSO: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
FICHA: 00000269 

ÓRGÃO   
070 - SECRETAIRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E 
INFRAESTRUTURA - SEMOSI 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  

001 - SECRETAIRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E 
INFRAESTRUTURA - SEMOSI 

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO 
SUBFUNÇÃO:  452 - SERVICOS URBANOS 
PROGRAMA:  0008 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS 
  PROJETO/ATIVIDADE:  2.032 - MANUTENCAO E RESTRUTURAÇAO DA FROTA  
ELEMENTO DE DEPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSO: 
15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE 
ROYALTIES DO PETRÓLEO 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
FICHA: 00000269 

ÓRGÃO   
070 - SECRETAIRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E 
INFRAESTRUTURA - SEMOSI 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  

001 - SECRETAIRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E 
INFRAESTRUTURA - SEMOSI 
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FUNÇÃO: 15 - URBANISMO 
SUBFUNÇÃO:  452 - SERVICOS URBANOS 

PROGRAMA:  0008 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS 
 PROJETO/ATIVIDADE:  2.032 - MANUTENCAO E RESTRUTURAÇAO DA FROTA 
ELEMENTO DE DEPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSO: 
15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE 
ROYALTIES DO PETRÓLEO 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
FICHA: 00000269 

ÓRGÃO   
070 - SECRETAIRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E 
INFRAESTRUTURA - SEMOSI 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  

001 - SECRETAIRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E 
INFRAESTRUTURA - SEMOSI 

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO 
SUBFUNÇÃO:  452 - SERVICOS URBANOS 
PROGRAMA:  0008 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS 
 PROJETO/ATIVIDADE:  2.032 - MANUTENCAO E RESTRUTURAÇAO DA FROTA 
ELEMENTO DE DEPESA:  33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSO: 
16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 
ECONÔMICO - CIDE 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
FICHA: 0000342 

ÓRGÃO   
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA 

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA 
SUBFUNÇÃO:  606 - EXTENSAO RURAL 
PROGRAMA:  0011 - GESTAO DE POLITICAS AGROPECUARIA 

PROJETO/ATIVIDADE:  
2.044 - MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA 
AGRICULTURA 

ELEMENTO DE DEPESA:  33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSO: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
FICHA: 0000342 

ÓRGÃO   
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA 

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA 
SUBFUNÇÃO:  606 - EXTENSAO RURAL 
PROGRAMA:  0011 - GESTAO DE POLITICAS AGROPECUARIA 

 PROJETO/ATIVIDADE:  
2.044 - MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA 
AGRICULTURA 

ELEMENTO DE DEPESA:  33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
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FONTE DE RECURSO: 
15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE 
ROYALTIES DO PETRÓLEO 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
FICHA: 0000422 
ÓRGÃO   090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME 
UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO 
SUBFUNÇÃO:  361 - ENSINO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA:  
0030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO DO MUNICIPIO 

 PROJETO/ATIVIDADE:  2.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO  
ELEMENTO DE DEPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSO: 
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
FICHA: 0000422 
ÓRGÃO   090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME 
UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO 
SUBFUNÇÃO:  361 - ENSINO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA:  
0030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO DO MUNICIPIO 

 PROJETO/ATIVIDADE:  2.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO  
ELEMENTO DE DEPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSO: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
FICHA: 0000422 
ÓRGÃO   090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME 
UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO 
SUBFUNÇÃO:  361 - ENSINO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA:  
0030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO DO MUNICIPIO 

 PROJETO/ATIVIDADE:  2.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO  
ELEMENTO DE DEPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSO: 
11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 
REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
FICHA: 0000422 
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ÓRGÃO   090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME 
UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO 
SUBFUNÇÃO:  361 - ENSINO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA:  
0030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO DO MUNICIPIO 

 PROJETO/ATIVIDADE:  2.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO  
ELEMENTO DE DEPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSO: 11900000001 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 

 
 

 
 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 

FICHA: 0000422 
ÓRGÃO   090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME 
UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA  001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO 
SUBFUNÇÃO:  361 - ENSINO FUNDAMENTAL 

PROGRAMA:  
0030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO DO MUNICIPIO 

 PROJETO/ATIVIDADE:  2.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO  
ELEMENTO DE DEPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSO: 
15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE 
ROYALTIES DO PETRÓLEO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER 
FICHA: 0000521 

ÓRGÃO   
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E 
LAZER 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E 
LAZER 

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO 
SUBFUNÇÃO:  122 - ADMINISTRACAO GERAL 
PROGRAMA:  0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 PROJETO/ATIVIDADE:  
2.064 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  

ELEMENTO DE DEPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE DE RECURSO: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 
SEMADH 

FICHA: 0000587 
ÓRGÃO   120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E 
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DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH 
UNIDADE 
ORÇAMENTARIA  

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH 

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBFUNÇÃO:  122 - ADMINISTRACAO GERAL 
PROGRAMA:  0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 PROJETO/ATIVIDADE:  2.096 - MANUTENÇAO DA FROTA DA SEMADH  
ELEMENTO DE DEPESA: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSO: 
13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 

 

 
 

14. DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA  
Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do 
instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da 
proposta comercial, bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação 
vigente. 
 
15.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento será creditado em favor do fornecedor através de ordem bancária, devendo 
para isto ficar explicitado na proposta o nome e o número do Banco, a agência e a conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação da mercadoria, o qual será 
efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 
atestada. 
 
16. DA FISCALIZAÇÃO 
A SEMOSI designa a servidor Edson da Vitória Manara para fiscalizar contrato, de forma a 
fazer cumprir, rigorosamente as condições do objeto do presente contrato, conforme Portaria 
Nº 21.108/2021. 
 
 
17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
 

 

Ibiraçu – ES, 27 de setembro  de 2021. 

 

 

_________________________________________ 
Maxuel Araujo Climério 

Secretário de Obras Serviços e Infraestrutura 
 
 

_________________________________________ 
Edson da Vitória Manara 

Gerente de Manutenção de Frotas 


