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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 
PROCESSO Nº 1073/2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2018, autorizado pelo ato de folhas (344) 
do processo do Pregão Presencial nº 029/2018, foi expedida a presente Ata de Registro de 
Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal 
nº 449/2010 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o 
relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, 
pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 
27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, 
Iúna - ES, neste ato representado pelo Sr. WELITON VIRGÍLIO PEREIRA, Prefeito Municipal, 
brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF n.º 998.381.257-68 e RG n.º 11.639-8, 
residente e domiciliado à Rodovia ES, nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, 
neste Município, e pela Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 10.700.103/0001-18, com sede na Av. Prefeito 
Antônio Lacerda, nº 79, Quilombo, Iúna/ES, neste ato representada pela Secretária Municipal 
de Saúde, VANESSA LEOCÁDIO ADAMI, funcionária pública, brasileira, solteira, portadora do 
CPF n.º 105.842.847-05 e RG n.º 14.045.837-MG, residente e domiciliada na Avenida 
Deputado João Rios, nº 34, Bairro Quilombo, neste Município e o DETENTOR DA ATA: 
 
Empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 
12.039.966/0001-11, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 449, Sala 3, bairro centro, Buri/SP, cep: 
18.290-000, endereço eletrônico: licitacao@linkbeneficios.com.br, telefone: (15)3546-1261 e 
(19)3114-2700,  neste ato representada por MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador do CPF n.º 310.580.618-01 e RG n.º 33.988.143-4 SSP/SP, residente na 
Rua dos Bandeirantes, nº 21, aptº 43, Cambuí, Campinas/SP, cep: 13.024-010. 
 
Os preços registrados do Detentor da Ata seguem em anexo (anexo 2). 
 
Integra esta Ata de Registro de Preços o pertinente Edital de licitação e respectivos anexos, 
cujas disposições vinculam ambas as partes.  
 
01 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a formação de Registro de Preços de 
combustíveis com serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos oficiais, 
locados e patrimoniais além dos demais equipamentos pertencentes ao Município de Iúna/ES, 
envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado, via 
Internet, com a aquisição de combustíveis fornecidos pela Rede de Postos Credenciados 
através da tecnologia de cartão de pagamento magnético ou micro processado e 
disponibilização da Rede de Postos Credenciados, conforme descrição contida no Termo de 
Referência., conforme normas e especificações do processo licitatório nº 029/2018 na 
modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por lote (menor taxa de administração). 

mailto:licitacao@linkbeneficios.com.br
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02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2.1. O valor global estimado da presente Ata de Registro de Preços é de R$1.605.623,24 (um 
milhão seiscentos e cinco mil seiscentos e vinte e três reais vinte e quatro centavos), com taxa 
de administração de – 2,73% (menos dois virgula setenta e três por cento). 
2.2. A existência do registro dos preços não obrigará a Administração a firmar contratações 
que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta 
para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal 8.666/93, mediante 
fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
2.3. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, 
no Banco por ele indicado e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto 
licitado, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do 
funcionário competente para o recebimento e conferência dos mesmos. 
2.4. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais 
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento 
até o efetivo pagamento. 
2.5. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 
2.6. Demais critérios relacionados ao pagamento consta no anexo 1 deste termo. 
 
03 - CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 
designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as 
disposições deste contrato/ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente 
fiscalizador do contratante será o Sr. Julio Cesar de melo, matricula nº 13935, Fernando Carlos 
de Andrade, matricula nº 303487, Rita de Cássia Soares, matricula nº 18961, Robson Geraldo 
de Amorim, matricula nº 19143, Paulo Sergio Prudente, matricula nº 303480, Admilson de 
Souza, matricula nº 1171, Leonardo Aguiar de Lima, matricula nº 30333, nomeado por Portaria 
subscrita pelo Secretário Municipal de Gestão. 
3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos serviços prestando 
todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 
3.4. A fiscalização da qualidade do (s) serviço (s) ficará (ão) sob responsabilidade do Órgão 
gerenciador, que poderá recusar o serviço (s) que não atendam as normas técnicas específicas. 
3.5. A administração dispõe de noventa (90) dias, contados da data referida no item 1.2 do 
edital que procedeu à Ata, para convocar o licitante vencedor para assinar a Ata de Registro 
de Preços. Escoado o prazo sem convocação, o licitante vencedor não mais está obrigado a 
tanto. 
3.6. Os preços registrados vincularão os respectivos contratados enquanto viger a Ata de 
Registro de Preços. 
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04 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária: 
020001.0412200022.008.33903000000 – Ficha 004, 050001.0412200052.015.33903000000 – 
Ficha 041, 060001.0412300062.021.33903000000 – Ficha 061, 
070001.2012200082.027.33903000000 – Ficha 084, 080001.1212200122.040.33903000000 – 
Ficha 134, 090001.0412200462.062.33903000000 – Ficha 223, 
090001.1512100162.064.33903000000 – Ficha 228, 120001.0824400252.087.33903000000 – 
Ficha 273, 130001.2781200282.114.33903000000 – Ficha 361, 
110002.1030100202.078.33903000000 – Ficha 034, e os empenhos, desde já autorizados pelo 
Ordenador de Despesa, serão feitos na medida necessária à cobertura das autorizações de 
fornecimento. 
 
05 - CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA: 
5.1. As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo. 
5.2. A ata de registro de preços vigerá por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação 
resumida no Diário Oficial do Estado, vedada sua prorrogação. 
5.3. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços que poderão ser formalizadas 
pelos instrumentos subsidiários tratados no art. 62 da Lei nº 8.666/93, desde que observadas 
as condições pertinentes vigerão do recebimento da autorização de fornecimento pelo 
contratado até o pagamento por parte da Administração, observadas a forma de 
fornecimento. 
5.4. Encerrada a vigência da Ata, é vedada a formalização de novas contratações dela 
decorrentes. 
5.4.1. Encerrada a vigência da Ata, seu subscritor não poderá receber novas autorizações de 
fornecimento, ainda que datadas e expedidas antes do vencimento da Ata. 
 
06 - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
6.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais 
assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quais sejam: 
6.1.1. Advertência; 
6.1.2. Multa:  
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, 
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou 
rescisão contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 
c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato/ata, pelo descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato/ata, exceto prazo de entrega; 
d) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da proposta 
vencedora, limitado a 15% (quinze por cento), no caso de recusa injustificada do licitante 
adjudicatário em assinar o contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para o 
mesmo. 
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6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta: 
a) não celebrar o contrato/ata no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da 
convocação; 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do contrato/ata; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não 
efetuar o pagamento. 
6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em 
caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 
6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, a administração considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 
contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 
licitante ou contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 
6.3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, 
conforme previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na 
aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
07 - CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
7.1. A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 
da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o 
caso. 
 
08 - CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
8.1.1. Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste 
instrumento; 
8.1.2. Designar servidor para acompanhar a execução desta Ata; 
8.1.3. Gerenciar a ata até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas suas 
cláusulas na íntegra. 
8.2. Constituem obrigações dos subscritores da Ata: 
8.2.1. Fornecer os serviços registrados na forma prevista nesta Ata. 
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8.2.2. Comprometer-se a executar os serviços na data acordada, constantes da autorização de 
fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna. 
8.2.3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável 
pelo recebimento e fiscalização. 
8.2.4. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
8.2.5. Garantir a execução do serviço durante todo período de vigência da ata. 
8.3. Demais responsabilidades das partes consta no anexo 1 deste termo. 
 
09 - CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
9.1. O Registro de Preços poderá ser cancelado nos seguintes casos: 
9.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o 
fornecedor: 
9.1.1.1. Não cumprir a exigências da Ata de Registro de Preços; 
9.1.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho, autorização de fornecimento ou 
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável; 
9.1.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado. 
9.1.1.4. Tiver presentes razões de interesse público. 
9.1.2. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 
impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências da Ata 
de Registro de Preços: 
9.1.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 
defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 
9.1.4. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 
administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, 
observados os critérios estabelecidos na cláusula sexta deste instrumento. 
9.1.5. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores. 
9.1.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 
comunicação será efetivada através de publicação na Imprensa Oficial, considerando 
cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 
9.1.7. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado, deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos 
fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 
 
10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO: 
10.1. Quando houver necessidade de aquisição de produtos/serviços por algum dos órgãos 
participantes da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a 
ordem de fornecimento. 
10.2. A Administração poderá prorrogar o prazo de recebimento da ordem de fornecimento, 
por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal 8.666/93, quando solicitado pelo 
licitante classificado, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração. 
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11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
11.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações 
oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 
 
11.2. Fazem parte desta Ata de Registro de Preços o Edital de Licitação e seus anexos, 
acrescido das informações obtidas no certame licitatório, relacionadas no Anexo 2. 
 
Esta Ata é integrada dos seguintes anexos: 
I – Anexo 1 – Termo de referência. 
II – Anexo 2 – Preços registrados pelo detentor da ata; 
 
Iúna/ES, 06 de junho de 2018. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA                                              
Weliton Virgílio Pereira - Prefeito Municipal      
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Vanessa Leocádio Adami - Secretária Municipal de Saúde 
 
 
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP 
Marcelo de Oliveira Lima / ou procurador legalmente habilitado 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - DO OBJETO: 
1.1. Aquisição de combustíveis com serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de 
veículos oficiais, locados e patrimoniais além dos demais equipamentos pertencentes ao 
Município de Iúna/ES, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota 
informatizado, via Internet, com a aquisição de combustíveis fornecidos pela Rede de Postos 
Credenciados através da tecnologia de cartão de pagamento magnético ou micro processado 
e disponibilização da Rede de Postos Credenciados, conforme descrição contida no presente 
Termo de Referência. 
1.1.1. A presente aquisição de combustíveis incluirá a utilização de tecnologia de cartão de 
pagamento magnético ou micro processado com administração e controle (autogestão) de 
combustíveis, controlado por dispositivo eletrônico identificador do veículo ou equipamento 
e sistema informatizado para acompanhamento, buscando a eliminação de desperdícios e a 
consequente redução desse agregado nas despesas decorrentes do objeto em questão. 
1.1.2. A contratação deverá possibilitar o atendimento em postos de abastecimento, para 
atender os veículos do Governo Municipal com rede credenciada nos Municípios do Estado 
do ES, 100 % das capitais dos Estados da Região Sudeste brasileira, incluindo as principais 
rodovias federais e estaduais. Deverá ainda, ter credenciados postos de combustíveis nas 
cidades limítrofes ao Estado do Espirito Santo. 
1.1.3. Nas rodovias Federais e Estaduais que ligam o Município de Iúna às Capitais referidas 
no item 1.1.2., deverá ter postos credenciados com no máximo 100 km de distância entre eles, 
seguindo a rota mais curta até o destino. 
1.1.4. A CONTRATADA deverá ter credenciada 01 (um) posto de combustíveis a cada 20.000 
habitantes nas cidades referidas no item 1.1.2., sendo que estes deverão estar localizados nas 
principais vias da cidade. 
1.2. Quantidade estimada de veículos e equipamentos (ITEM 12).  
A relação da frota servirá para subsidiar as licitantes na formulação de propostas e na 
indicação do percentual de taxa de administração mais vantajosa para o Governo Municipal. 
A relação poderá sofrer alterações no decorrer da execução contratual. 
1.3. Os veículos do Governo Municipal abastecerão com os seguintes tipos de combustível: 
gasolina comum, gasolina aditivada, álcool comum, diesel comum, diesel S-10 e Arla 32. 
 
2 – DA EXECUÇÃO: 
2.1. Os serviços contratados compreendem: 
2.1.1. Gerenciamento de Abastecimento de Combustíveis: 
a) Sistema de gerenciamento integrado com relatórios gerenciais de controle das despesas de 
abastecimento; 
b) Sistemas operacionais para processamento das informações nos equipamentos periféricos 
do sistema destinados aos veículos e terminais; 
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c) Equipamentos periféricos, cartão de pagamento magnético ou micro processado que 
viabilizem o gerenciamento de informações da frota; 
d) Informatização dos dados de consumo de combustível, quilometragem, custos, 
identificação do veículo, identificação do portador e respectiva unidade organizacional, datas 
e horários, tipos de combustíveis, que poderão ser alimentados por meio eletrônico, com ou 
sem a participação humana, em base gerencial de dados disponíveis para os gestores. 
e) Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela internet para os gestores 
de cada órgão/entidade. 
f) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 
representante ou preposto, para tratar com o Gestor da Ata de Registro de Preços. 
g) Integração com o banco de dados do sistema de frotas desenvolvido pela E&L Produção de 
Softwares. 
2.1.2. Rede de Postos credenciados: 
a) Abastecimento por meio da Rede de postos credenciados pela CONTRATADA equipados 
para aceitar transações com cartão de pagamento magnético ou micro processado dos 
veículos e equipamentos da frota do Governo Municipal; 
b) Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento do abastecimento de 
combustíveis, para os veículos e equipamentos do Governo do Município, junto aos postos de 
abastecimento; 
c) Os postos credenciados deverão prestar os serviços de abastecimento no mínimo de 
segunda-feira a sábado das 07h00 às 20h00, devendo haver ao menos 01 (um) posto com 
atendimento 24 (vinte e quatro) horas e 07 (sete) dias por semana, na região Metropolitana 
da Grande Vitória (municípios: Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória) 
para o abastecimento, bem como na zona urbana do Município de Iúna;  
d) Os postos credenciados deverão conter em suas instalações, área suficiente para 
movimentação e manobras necessárias ao abastecimento de veículos das categorias 
caminhões, ônibus, máquinas pesadas e demais equipamentos de grande porte; 
e) Eventuais descredenciamentos e novos credenciamentos de postos devem ser 
comunicados imediatamente à CONTRATANTE; 
2.1.3. Cartão de Identificação do veículo: 
a) Cartão magnético ou micro processado de identificação único por veículo que possibilita, 
no ato da transação de abastecimento, identificar o servidor responsável pela transação e os 
dados que foram cadastrados no sistema da CONTRATADA.  
b) A solicitação do cartão deve ser realizada diretamente pelo sistema da CONTRATADA. 
c) A emissão do cartão deve ser por veículo ou equipamento cadastrado no sistema da 
CONTRATADA, sendo seu uso exclusivo do veículo nele identificado, não sendo permitida a 
utilização deste para qualquer outro veículo, sendo responsabilidade da CONTRATANTE o 
monitoramento sobre os motoristas e usuários do sistema; 
d) O valor unitário da emissão do cartão em casos de extravio/roubo, deve estar na proposta 
entregue pela CONTRATADA, sendo que esta cobrança só poderá acontecer na terceira 
emissão; 
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e) Cabe ao gestor da frota da CONTRATANTE habilitar, desabilitar e cancelar, via sistema, o 
cartão individual. 
f) Na hipótese de o crédito do cartão tornar-se insuficiente por motivos alheios à gestão 
(ocorrências operacionais não programadas, tarefas extras, entre outros), cabe ao gestor 
autorizar crédito adicional ao cartão, somente para o período necessário, mediante 
justificativa que deverá ficar armazenada no sistema. 
g) O fornecimento de cartões é de inteira responsabilidade da CONTRATADA sem ônus 
adicionais ao CONTRATANTE, inclusive trocas e substituições, exceto em caso de 
extravio/perda. 
h) O cartão destinado ao veículo permanecerá como propriedade exclusiva da CONTRATADA, 
devendo ser devolvido em caso de rescisão da presente Ata de Registro de Preços. 
i) Para o abastecimento, o sistema deverá imprimir no comprovante de transação as 
informações abaixo, independentemente de solicitação prévia do servidor responsável pela 
transação e sem custo adicional para a CONTRATANTE, indispensáveis à manutenção da 
segurança e controle do sistema: 
- O saldo remanescente do cartão magnético ou micro processado; 
- O hodometro/horímetro do veículo no momento do abastecimento; 
- O nome do estabelecimento comercial onde foi efetivada a transação; 
- A data, hora e valor da transação; 
- Tipo de combustível utilizado; 
- Valor total da operação, a quantidade adquirida em litros; 
- Código de identificação do motorista; 
- Quando for o caso, desconto no valor do objeto contratado; 
- Identificação do veículo. 
j) É de responsabilidade de cada usuário, garantir que as informações digitadas no momento 
da transação na rede credenciada de estabelecimentos sejam verídicas.  
Caso haja enganos ou distorções a CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios que 
possibilitem a identificação das anomalias, em tempo hábil de correção. 
k) Para utilização do cartão, deverá o servidor responsável pela transação apresentá-lo ao 
estabelecimento credenciado, onde serão efetuados a identificação da placa ou número do 
veículo ou equipamento, verificada a consistência dos valores de hodometro ou horimetro, 
conferência da capacidade do tanque do veículo, combustível autorizados para aquisição 
(definidos individualmente a cada veículo), valor pretendido da compra e quantidade de 
combustível. 
Finalizada a operação, o servidor responsável digitará a senha exclusiva do sistema para 
autorizá-la, recebendo um termo impresso pelo equipamento, denominado comprovante de 
transação, contendo todas as informações constantes na letra “i” do presente item, realizada 
no referido estabelecimento. O servidor responsável deverá encaminhar o referido termo 
impresso ao setor ou servidor responsável definido pelos órgãos ou entidades. 
l) Em caso de danos involuntários ao cartão destinado ao veículo ou a equipamento da 
CONTRATADA instalado em sua rede de estabelecimentos credenciados, ou em situações de 
força maior (falta de energia elétrica, etc.), obriga-se a CONTRATADA a disponibilizar 
procedimento de compra contingencial, através de serviço de atendimento ao cliente 
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disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, o qual consistirá na obtenção, 
por telefone por meio do estabelecimento credenciado, do número da autorização de compra 
a ser transcrito para um formulário específico da CONTRATADA, que garanta a manutenção 
das informações necessárias ao controle e gestão da frota de veículos, visando não prejudicar 
a continuidade das atividades operacionais de sua frota. 
m) A CONTRATANTE não se responsabilizará pelo ressarcimento da prestação de serviço 
quando realizada sem utilização do cartão de identificação. 
 
3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
3.1. Realizar a prestação dos serviços objeto desta contratação, de acordo com o presente 
Termo de Referência. 
3.2. Implantar no prazo de 30 (trinta) dias a partir da emissão e entrega da Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Setor de Compras e assinada pelo Secretário Municipal de Gestão 
e Planejamento ou pelo Ordenador de Despesas, os serviços de administração e 
gerenciamento da frota com fornecimento de Sistema Informatizado de gestão destinado aos 
veículos, que compreendem: 
a) Cadastramento dos veículos e usuários; 
b) Estudo da logística da rede de atendimento; 
c) Credenciamento da rede de atendimento; 
d) Indicação de equipe de atendimento para a formalização das atividades objeto da Ata de 
Registro de Preços; 
e) Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos; 
f) Fornecimento à CONTRATANTE dos dados cadastrais da rede de postos credenciados; 
g) Fornecimento dos cartões para os veículos; 
h) Treinamento dos gestores de frota da CONTRATANTE. 
3.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 
sem ônus à CONTRATANTE, programa de capacitação de pessoal para todos os condutores e 
gestores envolvidos na utilização do Sistema, incluindo: 
a) Operações de Cadastramento, parametrização dos Cartões e limite de crédito; 
b) Detalhamento dos procedimentos para utilização do Software de Gestão e Emissão de 
Relatórios; 
c) Informações relativas a eventuais falhas operacionais e providências necessárias para saná-
las;  
d) Aplicação prática do Sistema; 
e) Outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta utilização do Sistema. 
3.4. Possuir rede credenciada em no mínimo 80% (oitenta por cento) das capitais dos demais 
Estados Brasileiros, sendo obrigatório o credenciamento de estabelecimentos nas capitais a 
saber: Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.  
3.4.1. Possuir rede credenciada nas principais rodovias federais e estaduais com distância 
máxima de 300 (trezentos) quilômetros entre os estabelecimentos, a fim de garantir a 
autonomia dos veículos. 
3.4.2. Possuir rede credenciada em um raio máximo de 50 quilômetros (deslocamento de ida 
e volta). 
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3.4.3. Possibilitar a identificação dos servidores responsáveis pelas transações realizadas na 
rede de postos credenciados da CONTRATADA através de cartões magnético ou micro 
processado, exceto as hipóteses previstas no item 3.13. 
3.4.4. O credenciamento de novos postos, conforme a necessidade da CONTRATANTE, deverá 
ser efetivado pela CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da 
Solicitação sem cobrança extra ao valor firmado na Ata de Registro de Preços; 
3.4.5. A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, 
decorrentes do abastecimento de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos, 
ficando claro que a CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse 
pagamento, que é de total responsabilidade da CONTRATADA; 
3.4.6. Deverá manter no posto credenciado identificação visível de que este pertence a rede 
da CONTRATADA. 
3.4.7. Providenciar a correção das deficiências/irregularidades apontadas pela CONTRATANTE 
quanto à execução dos serviços contratados especificamente sobre a responsabilidade da 
CONTRATADA. 
3.5. Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8666/93 e suas alterações para comprovação, 
sempre que necessário, com a CONTRATANTE. 
3.6. Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem 
qualquer vínculo empregatício com esta, cabendo à CONTRATADA todos os encargos e 
obrigações trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultante da 
execução da Ata de Registro de Preços. 
3.7. Responsabilizar-se pelos produtos e serviços oferecidos pela rede credenciada de 
estabelecimentos. 
3.8. Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representar a CONTRATADA na 
execução da Ata de Registro de Preços, informando telefone fixo, celular, endereço e e-mail 
para contato, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses dados. 
3.9. Disponibilizar acesso ao banco de dados da CONTRATADA, para consultas, emissões de 
relatórios e transmissão de arquivos para a CONTRATANTE. 
3.10. Manter arquivos de “backup“ diário e acumulado. 
3.11. Prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento ao Cliente por telefone, 
Internet e atendimento eletrônico, por meio de central de atendimento, com custo a cargo da 
CONTRATADA, que permita a CONTRATANTE atendimento de segunda-feira a sábado das 
07h00 às 20h00 horas. 
3.12. Nos casos de falha dos equipamentos periféricos da rede credenciada ou dos cartões 
dos veículos e da ocorrência de situações adversas como falta de energia elétrica, a 
CONTRATADA deverá disponibilizar procedimento contingencial, através de serviço de 
atendimento ao cliente. Este procedimento deve consistir na obtenção, por telefone, por 
parte da rede credenciada, do número da autorização de abastecimento a ser transcrito para 
formulário específico da CONTRATADA, visando garantir a manutenção das informações 
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos e não comprometer a continuidade das 
atividades operacionais do CONTRATANTE. 
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3.13. Enviar mensalmente à CONTRATANTE, a contar da vigência da Ata de Registro de Preços, 
por meio eletrônico, relatório de consumo devendo conter, no mínimo, as seguintes 
informações, acumuladas a partir da execução dos serviços:  
a) Relação dos veículos por prefixo, placa, marca, modelo, tipo de combustível, ano de 
fabricação, centro de custo e base da unidade administrativa se houver; 
b) Histórico das operações realizadas pelo veículo ou equipamento contendo: 
- Data; 
- Hora; 
- Identificação do estabelecimento; 
- Identificação do condutor; 
- Identificação do veículo (placas); 
- Hodometro/horímetro do veículo no momento do abastecimento; 
- Tipo de Combustível; 
- Quantidade em litros adquiridos; 
- Valor unitário por tipo de combustível; 
- Valor total da operação em R$ (reais); 
- Operações realizadas por estabelecimento credenciado; 
- Desconto sobre o preço da bomba, quando houver; 
- Quilometragem entre os abastecimentos, intervalo de tempo e média de consumo por litro; 
- Indicação dos desvios de média de consumo do veículo, tipo de combustível, entre outros; 
- As operações realizadas por usuário previamente autorizado pelo CONTRATANTE e tipo e 
valor do objeto prestado. 
3.14. Fornecer, quinzenalmente, os preços unitários em R$/litros contratados por tipo de 
combustível e ordenado do menor valor para o maior (ordem decrescente de valor) com 
respectivo nome do estabelecimento credenciado e por região; 
3.15. Cumprir leis, regulamentos e posturas, bem como, quaisquer determinações emanadas 
das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto desta Ata de Registro de Preços, 
cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer 
transgressão de seus prepostos ou credenciados. 
3.16. Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados a 
Administração ou a terceiros, dolosa ou culposamente, bem como por quaisquer acidentes 
que possam ser vítimas seus empregados. 
3.17. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificação 
por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios a disciplina do interesse do Serviço 
Público. 
3.18. Zelar pela boa e fiel execução da Ata de Registro de Preços. 
3.19. Manter, a disposição da CONTRATANTE, empregados em número suficiente para 
atender prontamente a prestação dos serviços. 
3.20. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto desta Ata de Registro de Preços, cabendo-
lhe integralmente o ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pela 
CONTRATANTE. 
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3.21. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em dependências 
da CONTRATANTE. 
3.22. Atender às normas disciplinadoras e demais regulamentos em vigor nas dependências 
da CONTRATANTE. 
3.23. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto desta Ata de Registro de Preços, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
3.24. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam o objeto contratado, independente de solicitação. 
3.25. Fornecer relação de endereços de filiais, se houver. 
3.26. Negociar descontos referentes ao objeto contratual com a rede de postos credenciada 
para os veículos e equipamentos do Governo Municipal. Esses descontos deverão ser 
discriminados na nota fiscal e nos relatórios disponíveis no sistema da CONTRATADA. 
3.27. Dar conhecimento deste Termo de Referência aos portadores dos referidos 
instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos, bem como orientá-los à correta 
utilização dos mesmos, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada. 
3.28. Disponibilizar acesso aos setores do seu sistema informatizado, o qual possibilitará 
emissão de relatórios.  
3.29. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização a ser exercida pela CONTRATANTE 
sobre a CONTRATADA, não a eximirá de total responsabilidade quanto à execução da Ata de 
Registro de Preços. 
3.30. Incumbirá à CONTRATADA monitorar a idoneidade econômico-financeira e a 
regularidade fiscal dos postos credenciados, bem como o pagamento de obrigações 
trabalhistas, sociais e tributárias incidentes e decorrentes da execução dos serviços 
credenciados. 
3.31. A CONTRATADA disponibilizará consulta de saldo dos cartões nos equipamentos 
periféricos da rede credenciada e sistema informatizado. 
3.32. Disponibilizar no site da CONTRATADA, através de link específico as certidões de 
regularidade fiscal (Certidões Negativas de Débitos junto a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal, em razão da necessidade de o órgão instruir seu processo de pagamento 
mensalmente.  
3.33. Atender com prioridade as solicitações do órgão, para execução de serviços. 
3.34. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de 
Iúna, cujas reclamações a CONTRATADA se obriga prontamente a atender. 
 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
4.1. Entendem-se como CONTRATANTE a Prefeitura Municipal de Iúna, representada neste 
momento pela Secretaria Municipal de Interior e Transportes. 
4.2. Orientar aos servidores usuários dos cartões sobre sua correta utilização, conforme o 
disposto neste Termo, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada. 
4.3. Estabelecer para cada veículo e equipamento de sua propriedade ou locado um limite de 
crédito. 
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4.4. Fornecer e manter atualizado junto a CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias a partir da 
vigência da Ata de Registro de Preços, o cadastro completo dos veículos de acordo com o seu 
manual de instruções, motoristas e condutores autorizados contendo todos os dados 
necessários ao seu registro, quais sejam: 
a) Tipo da frota (própria ou locada); 
b) Prefixo 
c) Placa; 
d) Chassi; 
e) RENAVAM; 
f) Ano; 
g) Capacidade do Tanque; 
h) Desempenho; 
i) Quilometragem Inicial; 
j) Marca; 
k) Modelo; 
l) Família; 
m) Motorização (cc); 
n) Combustível (gasolina, diesel comum, diesel S-10, álcool); 
o) Tipo de óleo; 
p) Lotação – Órgão / cidade / código do centro de custos; 
q) Capacidade do tanque (l); 
r) Matrícula do servidor responsável pelo veículo; 
s) Hodometro ou Horímetro; 
t) Nome, matrícula e lotação dos motoristas e condutores autorizados; 
u) Secretaria ao qual o veículo pertence. 
4.5. Promover o cadastramento dos servidores que terão acesso ao sistema, em três níveis de 
usuários; corporativo (com acesso a todos os órgãos e com poderes de estabelecer 
parâmetros restritivos), de administrador (com poderes de alteração de limites de crédito e 
cadastro de veículos e motoristas) e de usuário de consulta (apenas com acesso a relatórios), 
bem como responsabilizar-se pela troca de usuário em caso de desligamento ou transferência 
de lotação. 
4.6. Informar imediatamente à CONTRATADA, o furto, roubo ou extravio do cartão destinado 
ao veículo. No caso de extravio ou danos ao cartão destinado ao veículo, requerer a 
CONTRATADA a emissão de um novo para o respectivo veículo, à custa do usuário que deu lhe 
causa. No caso de roubo ou furto, a CONTRATADA deverá emitir outro cartão sem custos, 
devendo a CONTRATANTE apresentar o boletim de ocorrência do fato. 
4.7. Providenciar o cancelamento definitivo do cartão, quando o veículo for baixado ou 
substituído, devolvendo-o a CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
4.8. Devolver à CONTRATADA, devidamente firmado, o protocolo de entrega dos cartões 
destinados aos veículos, sob pena de responder por quaisquer reclamações e ou ações 
oriundas da utilização indevida dos mesmos. 
4.9. Na hipótese de o crédito do cartão tornar-se insuficiente por motivos alheios à gestão 
(ocorrências operacionais não programadas, tarefas extras, entre outros), cabe ao Gestor com 
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acesso de administrador autorizar crédito adicional ao cartão, somente para o período 
necessário, mediante justificativa que deverá ficar armazenada no sistema. 
4.10. Conferir, receber e atestar as Faturas/Notas Fiscais de cobrança emitidas pela 
CONTRATADA. 
4.11. Efetuar o pagamento das Faturas/Notas Fiscais de cobrança emitidas pela CONTRATADA. 
4.12. Designar servidores ou comissão para acompanhar a execução e fiscalizar a prestação 
dos serviços objeto desta Ata de Registro de Preços. 
4.13. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com a Ata de Registro de Preços. 
4.14. A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou 
altera a responsabilidade da CONTRATADA, na prestação dos serviços ora assumidos.  
4.15. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais ou legais.  
4.16. Permitir o livre acesso dos empregados identificados pela CONTRATADA para 
comunicação com a CONTRATANTE. 
4.17. Controlar o uso de cartões. 
4.18. O servidor responsável pela transação deverá realizar a consulta do saldo dos cartões, 
conforme item 3.32, antes da realização do abastecimento.  
4.19. Consultar a relação de preço unitário por tipo de combustível da rede credenciada 
disponibilizada quinzenalmente Pelo Gestor da Ata de Registro de Preços e priorizar o 
abastecimento na rede credenciada que praticar o menor preço. 
 
5 – DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO ÓRGÃO GESTOR: 
5.1. Será considerado como Órgão Gestor, a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, a 
qual determinará onde deverão ser instalados equipamentos que serão utilizados para a 
emissão de relatórios previstos no item 2.1.1.  
5.2. A Secretaria Municipal de Interior e Transportes se reserva no direito de, a qualquer 
tempo, exigir o afastamento dos estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, uma vez 
que constatado o não preenchimento das condições exigidas para os serviços a serem 
executados ou que se conduzam de modo inconveniente ou incompatível com a função que 
lhes foi cometida.  
5.3. A Secretaria Municipal de Interior e Transportes realizará, a contar da data de início de 
serviços, a qualquer tempo, se entender necessário, a avaliação de desempenho dos serviços 
contratados por meio de formulário específico que contenha, no mínimo, aspectos de 
qualidade e prazo.  
 
6 – DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO: 
6.1. O sistema deverá permitir, para cada veículo ou equipamento, a fixação de limite de preço 
unitário máximo por combustível, determinado pelo CONTRATANTE, o qual não poderá ser 
ultrapassado sem expressa autorização do Gestor da Ata de Registro de Preços. 
6.2. A rede de postos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações com os 
cartões dos usuários do sistema. 
6.3. O sistema deverá emitir comprovante da transação contendo as informações constante 
no item 2.1.3 deste termo. 
6.4. O Sistema deverá permitir: 
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6.4.1. Parametrização com os dados necessários para identificação das características dos 
veículos e equipamentos, contendo, no mínimo, as seguintes restrições: 
a) Preço unitário limite, por litro; 
b) Capacidade do tanque do veículo ou equipamento; 
c) Por veículo: tipo de combustível, limite de crédito em R$ (reais) por transação e em R$/mês; 
d) Para o condutor: impedir transações sem senha e possibilitar a identificação de ocorrências 
por tentativas frustradas. 
6.4.2. A exportação de dados para o Software de Gestão de Frota da CONTRATANTE, 
permitindo a leitura de arquivos no formato a ser indicado pela CONTRATANTE e, ainda, a 
possibilidade de layout e formatação de campos, conforme necessidade da CONTRATANTE, 
contendo as seguintes informações, além das constantes no item 2.1.3: 
a) Endereço e CNPJ completos do posto credenciado; 
b) Quilometragem no momento do abastecimento; 
c) Valor unitário do abastecimento por litro; 
6.4.3. Garantia da segurança e integridade de todas as informações obtidas por ocasião dos 
abastecimentos realizados na rede de postos credenciados. 
6.5. Dos Relatórios: 
6.5.1. A CONTRATADA disponibilizará acesso ao sistema de controle de frotas em níveis de 
acessos compatíveis ao modelo definido pela Prefeitura Municipal de Iúna. 
Obs.: A Prefeitura se compromete a estabelecer o nível de permissão (corporativo, 
administrativo e consulta) do acesso ao sistema de controle de frotas, podendo um ou mais 
usuários ter acesso completo ou parcial da frota, de acordo com suas respectivas 
responsabilidades. 
6.5.2. Os Relatórios disponibilizados pela CONTRATADA deverão conter, no mínimo, as 
seguintes informações, acumuladas a partir da contratação dos serviços:  
a) Relação dos veículos ou equipamentos por marca, modelo, ano fabricação, motorização, 
família; 
b) Histórico das operações realizadas pelo veículo ou equipamento, conforme item “3.14 ‘b’”; 
c) Histórico das transações realizadas por usuário; 
d) Análise e histórico de consumo de combustível (km/l) dos veículos ou equipamentos; 
e) Quilometragem percorrida por veículo; 
f) Descritivo dos limites de créditos distribuído aos veículos ou grupo de veículos e 
equipamentos; 
g) Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de combustível; 
h) Relatórios constando apenas os veículos e equipamentos que apresentem distorções 
ocorridas no ato do abastecimento. 
 
7 - DOS PREÇOS: 
7.1. A CONTRATADA disponibilizará, via internet ou outro meio eletrônico, informações 
quinzenais dos preços unitários praticados nos postos que abastecem a frota, em Reais (R$) e 
por tipo de combustível, ordenados por município e por valor em ordem crescente, 
identificando o posto de abastecimento com o respectivo endereço.  
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7.2. O sistema deverá permitir o registro da negociação de preços das transações com a rede 
de postos credenciados.  
7.3. Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o preço à vista de 
bomba e/ou negociado diretamente com os postos da rede de postos credenciados. 
7.4. O CONTRATANTE estabelecerá como parâmetro restritivo para a utilização do cartão, o 
preço unitário médio disponibilizado pela Agência Nacional de Petróleo no endereço 
eletrônico: www.anp.gov.br. Para os municípios ou regiões em que não houver referência da 
ANP, considerar-se-á o valor à vista da bomba ou aquele negociado.  
7.5. Preço Estimado – O valor total estimado da Ata de Registro de Preços será destinado tão 
somente ao pagamento de combustíveis fornecidos pela rede de postos credenciados para o 
período de 12 (doze) meses, incluindo a taxa de administração. 
7.6. A CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRATADA, a título de taxa de Administração 
um percentual que incidirá sobre o volume de produtos consumidos na rede de postos 
credenciada. 
7.7. O valor disponibilizado, o qual, será firmado com a CONTRATADA, é apenas estimado, 
podendo não ser utilizado na sua totalidade. 
7.8. O critério utilizado para fins de contratação será a menor taxa de administração. 
 
8 – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO: 
8.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço efetivamente prestado no mês de 
referência, vedada a antecipação, na forma abaixo:  
8.2. A CONTRATADA deverá emitir e entregar as Notas Fiscais, mensalmente, no primeiro dia 
útil do mês subsequente a prestação dos serviços, detalhando o valor total por tipo de 
combustível (etanol, gasolina, diesel e diesel S-10), e o valor correspondente aos serviços de 
gerenciamento (taxa de administração) prestados no período, e ainda provas de regularidade 
junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Justiça do Trabalho e FGTS. 
8.2.1. As notas fiscais deverão ser emitidas em conformidade com as legislações Municipais, 
Estaduais e Federais pertinentes.  
8.2.2. Incumbirá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura 
devida, a ser revista e aprovada pela CONTRATANTE, juntando-se à respectiva discriminação 
dos serviços efetuados o memorial de cálculo da fatura.  
8.2.3. Para efeito de ateste a CONTRATADA deverá juntar à sua nota fiscal, relatório analítico 
do período faturado, discriminando os abastecimentos realizados por veículo e por órgão, 
contendo no mínimo as seguintes informações:  
a) Identificação do posto (nome e endereço); 
b) Identificação do veículo (marca, modelo e placa); 
c) Hodometro/horímetro do veículo; 
d) Tipo de combustível; 
e) data e hora da transação; 
f) Quantidade de litros; 
g) Taxa de administração; 
h) Identificação do usuário (nome e matrícula); 
i) desconto ofertado pelo posto credenciado, se houver. 



 

2017-2020 
 

 

  

   

 

 

   

 Rua Desembargador Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | Tel: (28) 3545 4750 – Ramal 2401 | email: contratos@iuna.es.gov.br 

Página 18 de 20 

   

 

8.2.4. Relatório indicando os serviços utilizados por cada servidor responsável pela transação, 
contendo as informações do item 8.2.3. 
8.2.5. A CONTRATADA deverá apresentar, em conjunto com a (s) Nota (s) fiscal (is), declaração 
de repasse dos valores devidos às Credenciadas. 
8.3. A atestação da Nota Fiscal deverá ser efetuada a critério da Prefeitura Municipal de Iúna, 
de acordo com as opções abaixo: 
a) Após minuciosa conferência dos cupons fiscais, os quais deverão ser entregues pelos 
usuários ao setor administrativo, com a Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Sistema e 
documentos a ela anexados: Relatório Analítico-Sintético e Detalhamento de Título; ou; 
b) Após minuciosa conferência da Consolidação das Notas Fiscais emitidas em nome dos 
órgãos pelos Postos de Abastecimento, com a Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Sistema e os 
documentos a ela anexados: Relatório Analítico-Sintético e Detalhamento de Título; ou; 
c) Mediante a emissão da Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Sistema com documentos a ela 
anexados: Relatório Analítico-Sintético e Detalhamento de Título, ou; 
d) Mediante a emissão da Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Sistema com documentos a ela 
anexados: Relatório Analítico-Sintético e Detalhamento de Título e ainda o ateste de 
fornecimento do serviço por cada servidor responsável pela transação, através do relatório 
disponibilizado pela CONTRATADA. 
§ 1º - Em qualquer das hipóteses acima deverá ser obedecida ordem cronológica da 
exigibilidade dos lançamentos, sem os quais não será possível efetuar a referida atestação. 
§ 2º - Em qualquer caso, a responsabilidade do ateste ficará a cargo do fiscal da Ata de Registro 
de Preços da Prefeitura Municipal de Iúna. 
8.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da apresentação da 
respectiva Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser devidamente atestada pelo fiscal da Ata de 
Registro de Preços.  
8.5. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado 
a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção 
a ser paga pelo CONTRATANTE. 
8.6. A taxa negativa será considerada desconto sobre o montante total dos serviços apurados 
no período, indicado nas Notas Fiscais;  
8.7. O desconto da taxa negativa deve ser indicado nas Notas Fiscais de forma diferenciada 
em relação a outros descontos que eventualmente sejam concedidos. 
 
9 – DO REAJUSTE DE PREÇOS: 
O valor percentual relativo à taxa de administração será fixo e irreajustável, durante vigência 
da Ata de Registro de Preços, mesmo que seja negativo. 
 
10 – DA TRANSFERÊNCIA DA ATA: 
A CONTRATADA não poderá transferir a contratação, no todo ou em parte, nem poderá 
subcontratar os serviços ora contratados. 
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11 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
11.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços terá início na data de sua publicação 
resumida no Diário Oficial e pelos próximos 12 (doze) meses subsequentes.  
11.2. É vedada a prorrogação da Ata de Registro de Preços, bem como a emissão de 
autorizações de fornecimento e recebimento por parte da CONTRATADA, mesmo que datada 
antes do vencimento. 
11.3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Iúna a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços 
preferência em igualdade de condições. 
 
12 - QUANTIDADE ESTIMADA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS: 
 

     QUANTITATIVO DE VEÍCULOS POR SECRETARIA 

SECRETARIA 

Automóvel 
5 lugares 

Moto 
Pick 
Up 
Leve 

Pick 
Up 
Média 

Van Caminhão 
Ônibus/ 
Microônibus 

Máquina 
pesada 

Trator/ 
microtrator 

AGRICULTURA 04 06 05 03 - 08 - 19 13 

ASSISTÊNCIA 05 - - - - - - - - 

CONTROLADORIA - - - - - - - - - 

CULTURA, ESPORTE E 
TURISMO 

01 - - - - - - - - 

EDUCAÇÃO 03 01 02 - - - 12 - - 

FAZENDA 02 01 - - - - - - - 

GABINETE 01 -  - - - - - - 

GESTÃO - 01 - - - - - - - 

INTERIOR E 
TRANSPORTES 

01 - - - - - - - - 

MEIO AMBIENTE - - - - - - - - - 

OBRAS 03 - - 02 - 08 - 04 - 

PROCURADORIA - - - - - - - - - 

SAÚDE 17 01 02 - 05 - - - - 

SUBPREFEITURA - - - - - - - - - 

TECNOLOGIA - - - - - - - - - 

Total por família 36 10 09 05 05 16 12 23 13 

     Fonte: Secretaria Municipal de Interior e Transportes 
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13 - QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEIS A SEREM CONSUMIDOS: 
 

Item Cód. Especificação Unidade Quantidade/ 
Valor 

Taxa em 
Percentual 

01 31517 Aditivo Arla 32 Galão com 
20 l 

% R$ 3.097,00  

02 31518 Diesel Comum % R$ 358.640,00  

03 31519 Diesel S10 % R$ 545.400,00  

04 31520 Etanol (Álcool) % R$ 57.550,00  

05 31516 Gasolina Comum % R$ 686.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


