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LICITAÇÃO Nº 001/2015 
PEDIDO: 13724/2015 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO: MENOR PREÇO – CONSIDERANDO A MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
A PREFEITA DE TORRES por intermédio da Diretoria de Compras e Licitações, tendo 

em vista os atos constantes do processo n. 13724/2014, emite o presente edital, 

aprovado pela autoridade competente, para a abertura de licitação na modalidade de 

Pregão, tipo "menor preço", considerando a menor taxa administrativa, 

estabelecendo as respectivas normas para a participação das empresas interessadas 

na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E 

CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE 

ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 

CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA, em conformidade com 

este edital e respectivos anexos. O procedimento licitatório será regido pela Lei 

Federal n. 10.520/2002 e Decreto Municipal n. 47/2005 e subsidiariamente, pela Lei n. 

Federal n. 8.666/1993 e alterações. 

O recebimento dos envelopes contendo as propostas e os documentos será no dia 20 

de fevereiro de 2015, às 15 horas, horário previsto para a sessão pública do Pregão, 

na sala de reuniões do Gabinete da Prefeita no Prédio da Prefeitura de Torres, sito na 

Av. Júlio de Castilhos, 707, Centro. A sessão pública será realizada nas dependências 

da Prefeitura Municipal de Torres. 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta licitação na data acima mencionada, o evento será transferido para dia e horário 

a serem definidos pela administração, os quais serão publicados nos mesmos meios 

deste edital. 

1. DO OBJETO 

Prestação dos serviços de gerenciamento, administração e controle de 
abastecimento de combustíveis, em rede especializada de serviços, mediante a 
implantação de sistema de cartão magnético de monitoramento de frota, 
destinados aos veículos oficiais e veículos locados que estiverem prestando 
serviços ao Município de Torres, conforme a minuta de contrato e termo de 
referência, anexos a este edital. 

 

2. DAS CONDIÇÕES 

2.1. A emissão da nota de empenho em favor do licitante vencedor somente será 

efetuada após a consulta ao Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor 

público municipal. 
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2.2. Faz parte das condições deste Pregão a assinatura de um contrato, a ser firmado 

entre o licitante vencedor e o Município de Torres, com as cláusulas e condições 

constantes no Anexo I deste edital. 

2.3. Será entregue ao vencedor, após a homologação do certame, o contrato para fins 

de assinatura. 

2.4. O licitante vencedor deverá devolver o termo de contrato assinado dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do instrumento, sujeitando-se 

ao previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993. 

2.5. O contrato a ser firmado vigorará por 12 (doze) meses, conforme minuta de 

contrato anexa, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, nos casos previstos 

nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, 

com a apresentação das devidas justificativas. 

2.6. Não serão aceitas cópias feitas em fac-símile da proposta ou dos documentos, 

bem como é vedado o envio de propostas por este meio. 

2.7. Conforme o disposto no art. 3º da Resolução n. 07 do Conselho Nacional de 

Justiça, com redação dada pela Resolução n. 09, é vedada a manutenção, aditamento 

ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a 

contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de 

direção e de assessoramento, de membros vinculados a este Município. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Não poderá participar do presente certame: 

a) empresa suspensa de contratar com a administração Publica, nos termos do art. 87, 

III, da Lei n. 8.666/93; 

b) empresa declarada inidônea nos termos do art. 87, IV, da Lei n. 

8.666/1993; 

c) empresa impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública; 

d) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Pregão; 

e) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

f) empresas coligadas/vinculadas, entendidas estas como as que possuem sócios 

comuns; 
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g) pessoa física ou jurídica, mencionada no art. 9º da Lei n. 8.666/93. 

3.2. Poderá participar da presente licitação todo interessado que comprove o 

atendimento dos requisitos estabelecidos neste edital e na legislação pertinente à 

respectiva espécie societária. 

3.3. Será utilizado para a realização da presente licitação, o sistema Compras da 

empresa Delta Informática, que consiste em um apoio eletrônico que auxiliará a 

Pregoeira e equipe de apoio dando suporte e agilidade ao certame e emitirá o relatório 

de lances do processo. Os licitantes que não estiverem cadastrados no sistema na 

data e hora estabelecidas para a realização da licitação, serão cadastrados, pela 

Pregoeira, após seu credenciamento conforme item 4 deste Edital 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O licitante, na sessão pública do pregão, para o credenciamento: 

4.1.1. se dirigente da empresa, deverá apresentar documentos que confirmem tal 

condição, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. (fora dos 

envelopes) 

4.1.2. se representante, deverá apresentar procuração ou termo de credenciamento 

(conforme modelo no Anexo II deste edital) outorgados pelos representantes legais do 

licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. (fora dos 

envelopes) 

A procuração ou o termo de credenciamento deverá, obrigatoriamente, vir 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 

4.2. Os documentos a que se refere o item 4.1 deverão ser entregues em: a) original 

ou; b) cópia autenticada ou; c) cópia acompanhada dos respectivos originais. Neste 

caso, os originais deverão ser entregues, na mesma oportunidade, para fins de 

verificação da autenticidade pela pregoeira ou pela respectiva equipe de apoio, sendo 

posteriormente devolvidos. 

4.3. Cada representante legal/credenciado poderá representar apenas um licitante. 

4.4. O credenciamento referido neste item não é obrigatório. Sua ausência, no entanto, 

impedirá o licitante de praticar quaisquer atos relativos a lances, negociações e 

recursos no decorrer do presente certame, ficando o mesmo limitado à apresentação 

da proposta e da documentação pertinente, na forma prevista pelo item 5 deste edital. 

4.5. O uso de telefone celular durante a sessão de lances dependerá da permissão da 

Pregoeira. 
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5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

5.1. A proposta e a documentação deverão ser entregues em envelopes separados e 

fechados, DIRETAMENTE a pregoeira ou equipe de apoio, com o nome do licitante e 

o número da licitação a que se refere, constando no envelope nº1 o título 

“PROPOSTA” e no envelope nº2 o título “DOCUMENTAÇÃO”. 

5.2. O licitante ou seu(s) representante(s) deverá (ão) apresentar, juntamente com os 

envelopes referidos no item 5.1: 

a) declaração (conforme modelo do Anexo III deste edital) dando ciência de que 

cumpre (m) plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não participar (em) 

do certame, consoante inc. VII do art. 4º da Lei n. 10.520/2002. (fora dos envelopes) 

b) Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, caso queiram 

ser beneficiadas pela Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar Certidão 

Simplificada, atualizada (com emissão de no máximo 60 dias), emitida pela Junta 

Comercial comprovando que a Licitante está enquadrada como Micro Empresa - ME 

ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. (fora dos evelopes) 

A ausência dessa certidão, neste momento, significará a desistência da 

microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a 

elas concedidas pela Lei Complementar Federal de n°123, de 14 de dezembro de 

2006, art.44. 

5.3. Será admitida a participação de licitante pela remessa postal da proposta, bem 

como de todos os documentos exigidos em edital. Nesse caso, deverão ser 

encaminhados aos cuidados da pregoeira e endereçados ao Protocolo do Município 

de Torres/RS, localizado na Av. Julio de Castilhos, 707, Centro, Torres-RS, CEP nº 

95560-000, sendo de responsabilidade do licitante a chegada desses até o dia e hora 

determinados no preâmbulo deste edital. 

5.3.1. Em caso de remessa postal, os envelopes de proposta e de habilitação (item 

5.1) e as declarações exigidas no item 5.2, letras “a” e “b”, deverão ser colocados em 

sobrecarta. 

6. DA PROPOSTA 

6.1. O envelope nº. 01 - PROPOSTA COMERCIAL deverá conter proposta que 

preencha, obrigatoriamente, os requisitos abaixo, sob pena de a proponente ser 

desclassificada: 

a) ser redigida em língua portuguesa, em papel timbrado do licitante, com clareza, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas. Não serão aceitas propostas 

manuscritas; 
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b) ser entregue, impreterivelmente, no local acima designado até o dia e hora 

determinados neste Edital; 

c) ser assinada e datada, assim como rubricada em todas as folhas; 

6.1.1. razão social, CNPJ e endereço do licitante;  

a)  Indicar o nome, o cargo e o CPF da pessoa responsável pela assinatura do Termo 

de Contrato. 

6.1.2. descrição do objeto desta licitação, em conformidade com o disposto no item 1 
objeto deste edital; contendo a descrição clara dos serviços a serem prestados, 
devendo especificar as etapas de implantação, tais como: 

a) tempo necessário ao cadastramento de todos os veículos da frota do Município de 

Torres; 

b) tempo necessário à instrução/treinamento dos usuários, assim entendidos os 

servidores do Município de Torres que irão abastecer os veículos. 

6.1.3. indicar claramente a taxa de administração a ser cobrada referente aos 

serviços efetivamente prestados pelo licitante, expressa em termos percentuais, 

com no máximo dois algarismos após a vírgula. 

6.1.4. valor unitário , em R$ (Reais), cobrado para    de cada cartão (1ª via); 

6.1.5. valor unitário , em R$ (Reais), cobrado em caso de reemissão de cartão por 

motivo de extravio, dano ou perda por parte dos usuários; 

6.1.4.1. O valor cotado no item 6.1.4 e 6.1.5 não integrará o critério de julgamento 

das propostas, no entanto, será utilizado como critério para o desempate no 

caso de propostas apresentadas como o mesmo percentual. 

6.1.4.2. Persistindo o empate, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 

vedado qualquer outro processo. 

6.2. Deverão estar inclusos nos valores cotados todos os custos, tributos, e outras 

eventuais vantagens e/ou abatimentos, bem como, todas as despesas com encargos 

fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado 

encargos previsíveis de incidência sobre os serviços a serem prestados, constantes no 

item 1 deste edital, na minuta de contrato e no termo de referência  anexos.  

6.3. Cada licitante deverá apresentar apenas uma proposta contendo única taxa de 
administração. 
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6.4. A proposta apresentada terá validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da 
data de entrega dos envelopes de proposta e documentação, conforme disciplina o 
artigo 6º da Lei Federal nº. 10.520/02. 

 Se na proposta não constar prazo de validade, subtenderão 60 (sessenta) dias. 

6.5. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos 
deste edital, com o estipulado na Lei n. 10.520/2002, no Decreto Municipal n. 47/2005 
e na Lei n. 8.666/1993 com as alterações posteriores, salvo se a proposta contiver 
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 

6.6. Será de inteira responsabilidade do licitante a taxa de administração cotada, não 

se levando em consideração reclamação por erros ou equívocos manifestados após a 

abertura das propostas. 

6.7. A taxa de administração mencionada no item 6.1.3 não poderá apresentar 
percentual com valor negativo. 

6.8. A taxa de administração ofertada será fixa e irreajustável e os preços ofertados 
pelo licitante deverão ser os praticados no mercado na data da abertura deste Pregão. 

6.9. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações 

de preços ou alterações nas condições estabelecidas. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. Na sessão pública do pregão, o autor da proposta com a menor taxa de 

administração (item 6.1.3 deste edital) e os das propostas com taxas de 

administração até dez por cento superiores àquela poderão fazer novos lances verbais 

e sucessivos até a proclamação do vencedor. 

7.1.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer 

novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam as taxas de administração 

oferecidas. 

7.2. A classificação será feita pela ordem crescente de taxas de administração 

propostas e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a 

proposta de acordo com as especificações deste edital, com a taxa de 

administração de mercado e ofertar a menor taxa de administração - item 6.1.3 

deste edital (menor desembolso para a Administração). 

7.3. O valor cotado no item 6.1.4 e 6.1.5 não integrará o critério de julgamento 

das propostas, no entanto, será utilizado como critério para o desempate no 

caso de propostas apresentadas como o mesmo percentual. 
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7.4. Persistindo o empate, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, 

em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 

qualquer outro processo. 

7.5. Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências deste edital. 

7.6. Não serão consideradas para julgamento das propostas vantagens não previstas 

no edital. 

7.7. Estando o licitante classificado em primeiro lugar enquadrado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, terá sua proposta considerada a melhor para efeitos de 

eventual adjudicação. 

7.8. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não esteja enquadrado na condição 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado aos licitantes 

enquadrados em tal situação, como critério de desempate, a preferência constante na 

Lei Complementar n. 123/2006, em conformidade com o disposto em seus artigos 44 e 

45. 

7.8.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores ao melhor preço. 

7.9. Sendo pertinente a aplicabilidade da preferência, ou seja, ocorrendo o empate 

referido no item 7.6.1, a pregoeira procederá ao que segue: 

7.9.1. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 

proposta seja a mais bem classificada, poderá apresentar proposta de taxa de 

administração inferior àquela provisoriamente classificada em primeiro lugar, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Tal licitante será convocado a 

apresentar nova proposta, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, a partir da 

solicitação da pregoeira, sob pena de preclusão. 

7.9.2. Não ocorrendo a apresentação de nova proposta nos termos do item 7.7.1, 

serão convocados os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese do item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

7.9.3. No caso de equivalência das taxas de administração apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

estabelecido no item  7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8. DA HABILITAÇÃO 
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8.1. O licitante deverá apresentar no envelope “DOCUMENTAÇÃO” (Envelope n. 2), 

os documentos elencados no item 8.2, válidos na data da sessão pública do pregão, 

estipulada no preâmbulo deste edital. 

8.1.1. A documentação exigida deverá ser apresentada em original, cópia autenticada 

ou cópia acompanhada do original (neste caso, os originais deverão ser entregues fora 

do envelope de documentação, na mesma oportunidade, para fins de verificação da 

autenticidade pela pregoeira ou pela respectiva equipe de apoio e, posteriormente, 

devolvidos). 

8.1.2. Em sendo o licitante a matriz, todos os documentos deverão estar com o CNPJ 

da matriz. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o CNPJ da 

filial. 

8.1.2.1. No caso de filial, será aceito a apresentação dos documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente sejam emitidos somente em nome da matriz. 

8.1.2.2. O CNPJ indicado na documentação apresentada por ocasião da licitação 

deverá ser o mesmo do responsável pela execução do contrato, bem como o mesmo 

constante na nota fiscal encaminhada para fins de pagamento. 

8.1.3. A documentação que faz prova da regularidade fiscal (item 8.2, letras “c”, “d” e 

“e”) poderá ser extraída das páginas dos órgãos emissores na Internet, quando 

disponibilizados, cabendo a pregoeira ou à equipe de apoio aferir sua validade, por 

intermédio de pesquisa nas respectivas páginas. 

8.2. Os documentos que deverão ser apresentados, sob pena de inabilitação, 

são os seguintes: 

a) Documentação relativa à habilitação jurídica, consistindo, conforme o caso, em: 

I - ato constitutivo, estatuto ou contrato social, consolidado ou com todas as suas 

alterações, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores;  

II - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

III - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funciona- mento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal – SRF), prova de Regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual 

em vigor na data de realização desta Licitação; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF - 

FGTS); 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND - INSS); 

f) Certidão negativa, atualizada, de falência e de recuperação judicial e extrajudicial 

expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida há menos de 30 (trinta) 

dias da data da abertura da presente licitação, estipulada no preâmbulo deste edital, 

quando não houver prazo de validade expresso no documento. 

g) no mínimo 01 (um) atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, para comprovação da capacidade técnica do licitante, no qual mencione 

contratação no ramo de atividade objeto do presente edital (prestação de serviços de 

gerenciamento, administração controle  do abastecimento de combustíveis, através de 

cartão eletrônico), sem ressalvas desabonatórias.  

h) declaração de que se compromete a apresentar, por ocasião da assinatura do 

contrato, credenciamento na (s) empresa (s) com sede no Município de Torres, 

posto (s) detentora (s) do (s) contrato (s) com o município referente ao 

fornecimento de combustíveis, bem como em outros postos do estado do Rio 

Grande do Sul, aptos a fornecer etanol, gasolina, óleo diesel, óleo diesel BS10 e 

ARLA, para eventuais abastecimentos nos veículos em trânsito, comprovando, 

obrigatoriamente, estar cumprindo o disposto nas cláusulas 2.7 e 2.8 da minuta 

de contrato anexa e este edital. 

i)Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante. 

j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943.(Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011) www.tst.gov.br. 

8.3. Caso a documentação de habilitação não esteja completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo constante no item 8 do edital, a pregoeira procederá à 

inabilitação do licitante. 

8.4. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder da 

pregoeira pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo 
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o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

inutilização do envelope. 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Declarado o vencedor, no final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com o registro em ata da síntese 

das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 

apresentação de memoriais do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intima- 

dos para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.1.1. O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados na Diretoria de 

Compras e Licitações, no endereço indicado no preâmbulo deste edital. 

9.2. As razões e as contrarrazões serão dirigidas a Pregoeira e recebidas no Protocolo 

da Prefeitura de Torres, sito a Rua Joaquim Porto, nº 801, entro de Torres. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, nos termos do item 9.1, 

importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação 

pela pregoeira ao vencedor. 

9.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 

licitação ao licitante vencedor. 

9.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Todas as despesas com a presente licitação correrão por conta dos recursos 

consignados para este município, referente ao exercício de 2015, nos elementos 767 - 

339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

11. DO PAGAMENTO 

O pagamento da despesa a ser contratada será efetuado conforme a cláusula 8 da 

minuta de contrato anexa a este edital. 

12. DAS PENALIDADES 

Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais 

e de multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado da contratação, 

dobrável em caso de reincidência, o licitante que: 

a) não assinar o contrato dentro do prazo de validade de sua proposta; 
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b) deixar de entregar documentação exigida no edital licitatório; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) não mantiver a proposta; 

e) comportar-se de modo inidôneo; 

f) fizer declaração falsa; 

g) cometer fraude fiscal. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Caso existam dúvidas quanto a quaisquer das características do objeto ofertado, 

ou sobre quaisquer outros documentos ou dados apresentados, reserva-se o 

Município o direito de solicitar esclarecimentos e as comprovações necessárias. 

13.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou 

falhas formais que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante fundamentação registrada em ata, com atribuição de 

validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação. Assim, poderão ser 

promovidas, por exemplo, correções destinadas a sanar evidentes erros materiais de 

cálculos matemáticos, falta de data, n. de CNPJ, endereço completo, de assinatura em 

proposta ou declaração elaborada pelo próprio licitante (quando presente o 

representante legal na reunião de abertura do envelope) e outras, sempre 

criteriosamente avaliadas. 

13.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados a pregoeira, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, preferencialmente, pelo e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

13.4. As eventuais impugnações poderão ser apresentadas pelo e-mail 

gerlicitacao@torres.rs.gov.br,  das 13h às 18h, até o segundo dia útil que anteceder a 

data marcada para a abertura da sessão pública e encaminhadas via correio 

direcionado ao protocolo do município ou entregues diretamente no mesmo. 

13.5. Em caso de petição enviada por e-mail, será de responsabilidade do licitante a 

confirmação do recebimento desta pela pregoeira (telefone 51-3626-9150 ramal 217). 

13.6. Caberá a pregoeira decidir sobre a petição enviada pelo licitante no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, podendo diligenciar junto aos setores técnicos, dependendo do 

assunto divergido, a fim de fundamentar sua decisão. 

14. DAS INFORMAÇÕES 
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Informações relativas à licitação poderão ser obtidas pelo e-mail 

gerlicitacao@torres.rs.gov.br, pelo site www.torres.rs.gov.br, pelo telefone 51-3626-

9150 Ramal 217, no horário das 13 às 18 horas. 

15. DOS ANEXOS 

Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:  

Anexo I - Minuta do contrato;  

Anexo II - Modelo de credenciamento;  

Anexo III - Modelo de declaração conforme item 5.2, letra “a”, deste edital;  

Anexo IV - Modelo de declaração conforme itens 8.2, letra “i” deste edital; 

Anexo V -  Características da frota de veículos do município de Torres; 

Anexo VI - Termo de Referência. 

Torres, 03 de fevereiro de 2015. 

 

 ________________________ 

Maria de Fátima S. Cechin 

Secretária de Fazenda 
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ANEXO I DO PREGÃO Nº 001/2015 

MINUTA CONTRATO  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM 

REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE 

SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA,  processo 

13724/2014, que fazem, de um lado, a empresa XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, com sede na Rua xxxxxxxxx, xxx, em xxxxxxxxx-xx, com CNPJ sob 

número xx.xxx.xxx/xxx-xx, a seguir denominada CONTRATADA , neste ato 

representada pelo(a) S(a). Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, no fim assinado (a), e o 

MUNICÍPIO DE TORRES, órgão do Poder  Executivo, sediado, na Rua Julio de 

Castilhos , 707, na cidade de Torres RS inscrito no CNPJ sob o número 

87.876.801.0001/01, a seguir denominado CONTRATANTE , neste ato representado 

pela Prefeita Municipal, Sra.  Nilvia Pinto Pereira. Foi realizada licitação através do 

Pregão Presencial n. 001/2015. Os CONTRATANTES ficam sujeitos às normas da Lei 

n. 8.666/1993 e alterações posteriores, Lei n. 10.520/2002, Decreto n. 3.555/2000 com 

alterações posteriores e Decreto Municipal 47/2005, à legislação vigente e pertinente à 

matéria, bem como às cláusulas firmadas neste contrato. 

CLÁUSULA 1 - OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Prestação dos serviços de gerenciamento, 

administração e controle de abastecimento de combustíveis em rede 

especializada de serviços, mediante a implantação de sistema de cartão 

magnético de monitoramento de frota, destinados aos veículos oficiais e veículos 

locados que estiverem prestando serviços ao Município de Torres, conforme Edital de 

Pregão Presencial n. 01/2015 e de acordo com as cláusulas deste contrato. 

CLÁUSULA 2 - EXECUÇÃO 

A CONTRATADA compromete-se a prestar os serviços conforme discriminação a 

seguir: 

2.1. A CONTRATADA fornecerá cartões individuais, um por veículo e com sistema de 

gerenciamento dos seguintes dados: 

a) consumo ou serviço executado; 
b) custos; 
c) identificação do veículo;  
d) identificação do (s) servidor(es) portador(es) do cartão; 
e) odômetro, data, hora e local do consumo ou serviço executado; 
f) controle do consumo de combustível/km rodado. 
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2.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar os seguintes relatórios e informes: 

2.2.1. Relatório do consumo de combustível por veículo, expresso em litros e em reais, 

contendo data, hora e local de abastecimento, bem como a identificação do servidor 

portador do cartão. Este relatório consolidado deverá ser referente ao respectivo 

período do faturamento. 

2.2.2. Relatório mensal dos saldos de créditos referente a cada veículo, na data do 

fechamento, bem como o saldo geral do Contrato. 

2.2.3. Relatório por período de consumo de combustível/quilômetro rodado (solicitado 

pelo gestor), com comparativo das informações técnicas indicadas pelo fabricante dos 

veículos atinentes ao consumo daquele modelo de veículo. 

2.2.4. Relação dos postos de abastecimento contendo razão social, nome 

fantasia, telefone e endereço. A qualquer momento em que haja um 

credenciamento ou descredenciamento, tal alteração deverá constar na listagem 

atualizada em endereço eletrônico de livre acesso. 

2.3. O sistema será operacionalizado como segue: 

a) a CONTRATADA cadastrará os cartões, sendo um para cada veículo com limite de 

crédito mensal estabelecido. A CONTRATADA deverá disponibilizar os créditos 

solicitados em até 48 (quarenta e oito) horas, após o recebimento de cada pedido, que 

será efetivado, obrigatoriamente, por escrito (fax ou correio eletrônico);  

b) os usuários utilizarão os serviços da rede de postos credenciados, pagando 

diretamente com os cartões. 

c) a CONTRATADA deverá emitir e entregar os cartões solicitados no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias a partir da solicitação do CONTRATANTE. 

2.4. A CONTRATADA deverá providenciar, quando solicitado pelo CONTRATANTE , 

cartões avulsos para utilização de veículos locados ou colocados a disposição da 

Prefeitura Municipal de Torres nos mesmos prazos de que trata a cláusula 2.3, letra 

“c”. 

2.5. O sistema deverá possibilitar: 

a) a personalização do usuário, por meio do sistema de senhas, de forma a garantir a 

segurança nas operações de abastecimento, com capacidade para 

bloqueio/desbloqueio/troca de senha em, no máximo de 48 (quarenta e oito) horas;  

b) a geração de relatórios informativos e gerenciais, devendo ser  disponibilizados, por 

acesso seguro, em endereço eletrônico (na Internet). 
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2.6. O sistema da CONTRATADA deverá ter capacidade de armazenar os seguintes 

dados de cada veículo: placa, tipo de combustível, fabricante, modelo, ano de 

fabricação, potência do motor e chassi. 

2.7. A CONTRATADA fica obrigada a disponibilizar, mensalmente, relação atualizada 

com os postos credenciados. 

2.8. A CONTRATADA deverá possuir, para fins de abastecimento, 

credenciamento na (s) empresa (s) com sede no Município de Torres (posto (s) 

detentora (s) do (s) contrato (s) com o município referente ao fornecimento de 

combustíveis, bem como em outros postos do estado do Rio Grande do Sul, 

aptos a fornecer etanol, gasolina e óleo diesel, óleo BS10 e ARLA para eventuais 

abastecimentos nos veículos em trânsito. 

2.9. A rede de pontos de abastecimento apresentada pela CONTRATADA deverá 

praticar o preço de mercado à vista. 

CLÁUSULA 3 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1.  A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução deste contrato, 

todas as condições exigidas e as obrigações assumidas quando da licitação. 

3.2. A CONTRATADA deverá designar um supervisor responsável pelo contato com o 

gestor do contrato e pelo bom andamento da prestação dos serviços, respondendo a 

todas as solicitações do CONTRATANTE , no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, quando a urgência, a critério do gestor,  não determinar que seja 

imediatamente. 

3.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar número de atendimento telefônico e 

endereço eletrônico. 

3.4. A CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 

poderá subcontratar, em parte, o objeto do presente contrato, mediante prévia e 

escrita autorização do CONTRATANTE. 

3.5. A CONTRATADA observará a proibição contida no art. 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, quanto à proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menor de 18 anos e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos. 

 A CONTRATADA fica ciente, ainda, do disposto no art. 3º, da Resolução n. 07 do 

Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n. 09, por meio da 

qual é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de 

serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, deste município, 
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podendo ser exigida, a qualquer tempo, comprovação, inclusive por meio de 

declaração expressa da CONTRATADA, quanto a sua observância. 

CLÁUSULA  4 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. O CONTRATANTE obriga-se a proporcionar as condições necessárias à 

execução dos serviços ora contratados. 

4.2. Compromete-se o CONTRATANTE a efetuar o pagamento à CONTRATADA, de 

acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste contrato. 

CLÁUSULA 5 - RESPONSABILIDADES 

5.1. Competirá exclusivamente à CONTRATADA o pagamento de salários, horas-

extras, gratificações e toda e qualquer classe de remuneração aos seus empregados 

e, também, dos encargos sociais, prêmios de seguro de acidentes do trabalho, 

impostos, taxas e outros que incidam ou venham a incidir sobre os serviços ora 

contratados, cujos comprovantes de quitação deverão ser apresentados ao 

CONTRATANTE sempre que forem solicitados pelo mesmo. 

5.2. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de qualquer 

indenização ao seu pessoal em decorrência de acidente do serviço ou doença 

adquirida em função do trabalho ou não, obrigando-se a inscrevê-lo no INSS para 

efeito de inclusão no seguro de acidente do trabalho. 

5.3. Compromete-se a CONTRATADA a cumprir, dentro dos devidos prazos, todas as 

obrigações fiscais, previdenciárias, sociais, trabalhistas e comerciais, a que estiver 

obrigada em virtude dos serviços ora contratados, cujos comprovantes de quitação 

deverão ser apresentados ao CONTRATANTE sempre que for solicitado pelo mesmo, 

ressalvado o disposto na cláusula 5.4. 

5.4. A CONTRATADA fica obrigada a manter a regularidade relativa ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (CRF - FGTS), à Seguridade Social (CND – INSS) e à 

Fazenda Nacional (Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN) independente de solicitação. 

5.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos referidos nesta 

cláusula, não transferirá ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto deste contrato. 

5.6. Ficará ressalvado o direito regressivo do CONTRATANTE contra a 

CONTRATADA e admitida a retenção das importâncias a esta devidas para a garantia 

do cumprimento das obrigações sociais e previdenciárias previstas em lei. 
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5.7. Serão de responsabilidade da CONTRATADA os danos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do 

CONTRATANTE em seu acompanhamento. 

5.8. A CONTRATADA responderá, também, diretamente perante terceiros, excluída 

qualquer responsabilidade do CONTRATANTE, por atos praticados pelo pessoal 

destacado pela CONTRATADA , quando estiver prestando os serviços ajustados e 

que venham a causar danos ou riscos à vida, à saúde, à integridade física e moral de 

terceiros, ou ao patrimônio destes, ocasionados por dolo, imperícia, negligência ou 

imprudência. Em tais casos, o CONTRATANTE ficará alheio à relação jurídica que 

venha a se estabelecer entre a CONTRATADA e os terceiros prejudicados em virtude 

de tais danos. 

CLÁUSULA 6 – REMUNERAÇÃO 

A remuneração da CONTRATADA será o valor da taxa de administração de xxxxx% 

(xxxxxxxx por cento). 

CLÁUSULA 7  - REAJUSTAMENTO 

O percentual da taxa de administração será fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA 8 - FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado obedecendo ao que segue: 

8.1. Vencido o mês de serviço prestado, a CONTRATADA apresentará ao 

CONTRATANTE nota fiscal e/ou fatura única com os demonstrativos de despesas 

efetuadas. 

8.2. A nota fiscal deverá estar de acordo com as descrições contidas na nota de 

empenho, bem como apresentar o mesmo número de CNPJ constante da proposta e 

dos documentos de habilitação. Caberá à CONTRATADA informar, em tal documento 

fiscal, o número da conta-corrente, da agência e do estabelecimento bancário no qual 

lhe poderá ser feito o pagamento. 

8.3. Atestada a prestação dos serviços pelo gestor do contrato ou por unidade 

credenciada pelo CONTRATANTE, o pagamento será efetuado por intermédio de 

transferência eletrônica, mediante autorização competente, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data do recebimento da nota fiscal e/ou fatura pelo 

CONTRATANTE. 

8.3.1. Caso a nota fiscal e/ou fatura encaminhada ultrapasse o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei n. 8.666/93, o pagamento será efetuado por intermédio de 

transferência eletrônica bancária, conforme ordem de serviço 03/2013, mediante 
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autorização competente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do 

recebimento da nota fiscal e/ou fatura pelo CONTRATANTE. 

8.4. Na hipótese de constatação de qualquer incorreção nos documentos referidos 

nesta cláusula que desaconselhe o seu pagamento, os prazos de que tratam as 

cláusulas 8.3 e 8.3.1 serão contados a partir da respectiva regularização, sem 

qualquer acréscimo no valor contratado. 

8.5. Para todos os fins, considera-se a data do pagamento o dia da emissão da ordem 

bancária. 

8.6. O pagamento ficará condicionado à disponibilidade financeira, consoante dotação 

orçamentária 767/339039. 

8.7. Independentemente do regime de tributação da CONTRATADA os pagamentos a 

serem efetuados estarão sujeitos à retenção na fonte dos tributos e contribuições 

determinados pela Lei n. 9.430/1996, da Contribuição Social ao INSS, conforme a Lei 

n. 8.212/1991, e do Imposto Sobre Serviços, de acordo com a legislação municipal 

correspondente, ficando a CONTRATADA incumbida de fazer as comprovações 

regulamentares necessárias na hipótese de não retenção. 

CLÁUSULA 9 - VIGÊNCIA 

9.1. O contrato vigorará por 12 (doze) meses, a contar de xx de xxxxxx de 2015. 

9.2. O presente contrato poderá ser prorrogado nos casos previstos nos artigos 57 e 

65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, com a 

apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA 10 – PENALIDADES 

10.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município e será descredenciado 

do Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, a 

CONTRATADA que: 

a) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

c) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal. 
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10.2. O atraso injustificado na execução deste contrato sujeitará a CONTRATADA à 

multa equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia sobre o valor total 

estimado da contratação, não impedindo que o CONTRATANTE aplique as 

penalidades previstas na cláusula 10.3 e na cláusula 11. 

10.3. No caso de inexecução parcial ou total do presente contrato, o CONTRATANTE 

poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado da contratação, em caso 

de inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato, dobrável em caso de 

reincidência. 

10.4. As sanções de advertência e de impedimento para licitar e contratar com o 

Município poderão ser aplicadas juntamente com as de multa, facultada a defesa 

prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação.  

10.5. As multas deverão ser recolhidas dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da correspondente notificação, ou descontadas do pagamento, ou, ainda, 

quando for o caso, cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA 11 - RESCISÃO 

11.1. Este contrato poderá ser rescindido pelas partes nos termos dos artigos 77, 78, 

79 e 80 da Lei 8.666/93, no que for cabível. 

11.2. No caso de necessidade administrativa do CONTRATANTE, desde que 

comunicado à CONTRATADA. 

11.3. A ocorrência de rescisão na hipótese do item 11.2 não causa obrigação de 

indenizar quaisquer das partes. 

11.4. A CONTRATADA declara reconhecer os direitos do CONTRATANTE previstos 

nos arts. 77 e 80 da Lei n. 8.666/93, em caso de rescisão administrativa. 

CLÁUSULA 12 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

12.1. Para atendimento das despesas com o pagamento do contrato foram emitidos os 

empenhos por estimativa n. xxxx, de xx-xx-2015, elemento de despesa código 

reduzido 767 - 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

12.2. Para os exercícios seguintes, serão emitidas notas de empenho à conta das 

dotações orçamentárias previstas para despesas da mesma natureza. 

CLÁUSULA 13 – ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
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13.1. Os serviços serão acompanhados pelo gestor do contrato ou por comissão 

designada pelo CONTRATANTE, que será responsável pelo controle e conferência da 

adequação do serviço ao objeto contratado. Para tal procedimento será efetuada 

anotação no processo administrativo correspondente. 

13.2. A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exclui e nem diminui a 

completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão 

às cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA 14 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como às 

disposições do Pregão n. 001/2015, além das disposições constantes da proposta 

apresentada pela CONTRATADA, que independentemente de transcrição, fazem parte 

integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie. 

CLÁUSULA 15 – FORO 

Fica eleito o Foro desta cidade, com expressa renúncia a qualquer outro, para dirimir 

toda e qualquer questão que derivar deste Contrato. 

E por estarem justos e contratados foi lavrado, em duas vias de igual teor e forma, o 

presente Termo, que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes. 

Torres,         de                               de 2015. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 
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ANEXO II DO PREGÃO N. 001/2015 

CREDENCIAMENTO 

 

Através do presente, credenciamos o(a) 

Sr.(a)................................................................................................, portador(a) da 

Cédula de 

Identidade n. ............................................ e CPF n. ............................................., a 

participar da licitação instaurada pelo Município de Torres, Rio Grande do Sul, na 

modalidade de Pregão, sob o n. 001/2015, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa.............................................................................................................................

........., 

CNPJ n. ........................................................., bem como formular propostas e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

............................., ............ de ............................ de 2015. 

 

 

Assinatura do dirigente da empresa ou do representante legal 

 

_______________________________________________ 

Nome do dirigente da empresa ou do representante legal 

 

OBSERVAÇÕES: 

O credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes; 

O credenciamento deverá vir acompanhado do ato de investidura do outorgante como 

dirigente da empresa, conforme item 4.1.2 do edital. 
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ANEXO III DO PREGÃO N. 001/2015 

DECLARAÇÃO 

 

Através da presente, declaramos, sob pena da aplicação da penalidade contida no art. 

7º da Lei n. 10.520/2002, que a 

empresa..........................................................................................................................., 

CNPJ n. 

.................................................................................., cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação da licitação instaurada pelo Município de Torres, Rio Grande do Sul, na 

modalidade de Pregão, sob o n. 001/2015. 

 

..............................., ............ de .......................... de 2015. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do dirigente da empresa ou do representante 

____________________________________________________ 

Nome do dirigente da empresa ou do representante 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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ANEXO IV DO PREGÃO N. 001/2015 

DECLARAÇÃO 

 

Através da presente, a empresa............................................................................, 

inscrita 

no CNPJ n. ..............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

................................................................................................................., portador(a) da 

Carteira de identidade n. ...........................................e do CPF 

n............................................, DECLARA , para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro 

de 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 (     ). 

 

..............................., ............ de .......................... de 2015. 

 

 Assinatura do representante legal 

____________________________________________________  

Nome do representante legal 

 

Observações: 

1. Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 2. Esta declaração deverá ser entregue dentro do envelope N. 02 - 

DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO V DO PREGÃO N. 001/2015 

CARACTERÍSTICAS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE TORRES/RS 

RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS NA SECRETARIA DA 

SAÚDE 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO RENAVAN/CHASSI 

AMBULÂNCIA KGOO IOI 2828 BRANCA  07/08 94404590-1 (EM USO) 

FIAT PÁLIO WEEKEND IKQ 7795 BRANCA  02/02 78261384-5 (EM USO) 

FIAT PALIO WEEKEND IKQ 7842 BRANCA  02/02 78262790-0 (EM USO) 

FIAT PALIO WEEKEND IKQ 7847 BRANCA  02/02 78262873-7 (EM USO) 

FIAT PALIO WEEKEND ILF 1856 BRANCA  03/03 80491119-3 (EM USO) 

GM/CELTA IMA 3458 BRANCA  04/04 83634386-7 (EM USO) 

GM/CORSA CLASSIC LS ISQ 6773 BRANCA  11/12 410820636 (EM USO) 

GM/CORSA CLASSIC IUY 4581 BRANCA  13/13  

CHEV/SPIN IVD 1542 BRANCA    

GM/MERIVA IQU2574 BRANCA  10/11 20960426-3 (EM USO) 

VW/KOMBI IOU 7322 BRANCA  08/09 96866238-2 (EM USO) 

VW/KOMBI IQK 3471 BRANCA  09/10 18364757-2 (EM USO) 

VW/KOMBI IRF 2748 BRANCA  10/11 25292106-2 (EM USO) 

VW/KOMBI ISQ 6549 BRANCA  11/12 41058707-9 (EM USO) 

VW/KOMBI ISQ 6509 BRANCA  11/12 41055954-7 (EM USO) 

REBOQUE ABERTO IMM 4034 BRANCA  04/04 85530320-4 (EM USO) 

GM/CLASSIC LS IVJ 8419 BRANCA  14/14 0099869614-9(EM USO) 

M. BENZ SPRINTER IRV 3097 BRANCA    

M. BENZ SPRINTER IVH 2938 BRANCA  13/13 0099425409-1(EM USO) 

FIAT DUCATO ONU 6722 BRANCA  14/14 0099819248-1(EM USO) 

GM/CLASSIC LS IWD 3046 BRANCA  14/15 8AGSU19F0FR139947 

GM/CLASSIC LS IVH 4500 BRANCA  14/14 0099456028-1(EM USO) 
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RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS NA SECRETARIA DA 
SAÚDE SAMU 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

YAMAHA/LANDER XTZ 250 ESTADO 
MOTO 

IRD 4465 BRANCA  08/08 203989996 (EM USO)  

YAMAHA/LANDER XTZ 250 ESTADO 
MOTO 

IRD 4630 BRANCA  08/08 203988167 (EM USO)  

IVECO/DAILY13 IOW 2846 BRANCA  07/07 97167937-1 (EM USO) 

PEUGEOT/BOXER RONTAN 
AMBULÂNCIA 

IUL 8210 BRANCA  12/13 54631976-9 (EM USO) 

DUCATO IRF 0164 BRANCA  10/11  

 

RELAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS – LOTADOS NA SECRETARIA DE 
OBRAS 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

CARREGADEIRA MICHIGAN 75.3 TCP 04 CAR 0004   86/86  

CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C 
TCP 05 

CAR 0005   91/91  

RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS 
80.2 FB 

RET 0006     

RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS 
80.2 FB 

RET 0007   98/98  

PATROLA HUBER DRESSER 205 C PAT 0008   86/86  

PATROLA KOMATSU DRESSER 855 AR PAT 0009   93/93  

RETROESCAVADEIRA NEW 
HOLLAND LB 110 

RET 0014 AMARELA  01/01 (EM USO) 

PATROLA PAT 0015     

ESCAV. HIDRÁL. NH (E 215B) ESC 0016    (EM USO) 

TRATOR FORD (4200) TRA 0060    (PARADO) 

TRATOR FORD 4600 – 2 TRA 0061   77/77  

ESCAVADEIRA HIDR. FIAT ALLIS EST 0018     

CASE 845 MOTONIVELADORA MOT 0019   13/13 HBZN0845KEAF03778N 

NEW HOLLAND 
RETROESCAVADEIRA  

RET 0013     

KOMATSU DE1 – EX 15 TER 0065     

MAQUINA DE CORTAR DE GRAMA - MCG 0026   13/13  
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CENTRO 

MAQUINA DE CORTAR DE GRAMA - 
INTERIOR 

MCG 0027   13/13  

MOTOSERRA MTS 0028   12/12  

MOTOBOMBA MTB 0029   13/13  

MOTOCOMPACTADOR (SAPO) MCS 0030   13/13  

MAQUINA DE CORTAR PISO MCP 0031   13/13  

 

RELAÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES – LOTADOS NA SECRETARIA 
DE OBRAS 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

CAMINHÃO M. BENZ 1313  IGE 9575 VERMELHA  84/84 57352432-7-COOPESCA 

CAMINHÃO M. BENZ L 1313 IFB 0478 AZUL  86/86 57839823-0 (EM USO) 

CAMINHÃO M. BENZ LK 1518 IFK 2182 BRANCA  87/87 57335502-9 (EM USO) 

CAMINHÃO M. BENZ L 608 D IFE 4795 AZUL  86/86 21501247-0 (EM USO) 

CAMINHÃO FORD CARGO IJD 4856 AZUL  99/99 72487108-0 (EM USO) 

CAMINHÃO C FECHADA VW IHD 8607 BRANCA  97/98 69319823-0 (EM USO) 

CAMINHÃO M.BENZ 1113 IEZ 3859 AMARELA  73/73 57839821-4 (EM USO) 

CAMINHÃO B M.BENZ 1620L IQB 7221 BRANCA  09/09 16368084-1 (EM USO) 

CAMINHÃO B M.BENZ 1620L IQB 7294 BRANCA  09/09 16369884-8 (EM USO) 

CAMINHÃO B M.BENZ 710 IQB 3437 BRANCA  09/09 16296991-0 (EM USO) 

CAMINHÃO AGRALE 6000 D GABINE 
EXTERNA 

 

IQN 8292 

 

BRANCA 

  

09/09 

19538065-7 (EM USO) 

CAMINHÃO AGRALE 6000 D MECA 
OPERACIO ELÉTRICO 

 

IRA 1241 

 

BRANCA 

  

09/09 

22804676-9 (EM USO) 

CAMINHÃO AGRALE/8700 IUR 5383 BRANCA  13/13 00566508729 (EM USO) 

CAMINHÃO M. BENZ OF 1318 IHN 9662 BRANCA    

CAMINHÃO FORD CARGO  IJD 4908 AZUL  99/99 72488044-5 (EM USO) 

CAMINHÃO C FECHADA VW IHD 8653 BRANCA  97/98 69320129-0 (EM USO) 

CAMINHÃO FORD CARGO 1113 CZI 2157     

CAMINHÃO DAILY IVECO 55C16 C5 JHN 7123     
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RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS NA SECRETARIA DE 
OBRAS 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

GM/CORSA HATCH MAX ISB 9603 BRANCA  11/12 33620155-9 (EM USO) 

GM/CELTA 1.0 LS ISF 4082 BRANCA  11/12 34363385-0 (EM USO) 

VW SAVEIRO CL 1.6 IKN 2518 BRANCA  02/02 77689028-0 (EM USO) 

GM/MONTANA IUX 9742 BRANCA  13/13  

GM/MONTANA IUX 9761 BRANCA  13/13  

VW/PARATI IIS 1666 BRANCA  99/99 71326441-1 (EM USO) 

VW/KOMBI  IQG 8442 BRANCA    

GM/CELTA ISF 4082 BRANCA    

GM/MONTANA  IUX 9742 BRANCA    

GM/MONTANA  IUX 9761 BRANCA    

GM/ CAMIONETA S10 IVO 5085 BRANCA    

 

RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS NA SECRETARIA 
EDUCAÇÃO 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

GM MERIVA JOY IRO 9101 BRANCA  10/11 28176301-1 (EM USO) 

GM MERIVA JOY IRO 9097 BRANCA  10/11 28176210-4 (EM USO) 

GM MONTANA FUR IRO 7952 BRANCA  10/10 28149566-1 (EM USO) 

GM SPIN IVF 1786 BRANCA  13/14 69330048-5 (EM USO) 

ONIBUS M.BENZ 1115 BWP 4564 BRANCA  89/90 42555181-4 (EM USO) 

ONIBUS M.BENZ 1618 IAZ 5918 BRANCA  93/93 61187624-8 (EM USO) 

ONIBUS M.BENZ 1318 IHN 9662 BRANCA  89/89 56369099-2 (EM USO) 

ONIBUS VW 16210 IIS 8519 BRANCA  98/99 71380956-6 (EM USO) 

ONIBUS AGRALE MA 12.0 IRR 9413 BRANCA  10/11 30513199-0 (EM USO) 

M.ONIBUS VOLARE W8 IMW 1499 BRANCA  05/06 87266808-8 (EM USO) 

AGRALE 1800 IVJ 9241 AMARELO  13/14 99857888-6 (EM USO) 

M.BENZ 1519 IVJ 9725 AMARELO  13/14 99892006-1 (EM USO) 

VW/VOLKSBUS (ESTADO) IUO 9322 AMARELO    
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RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS NA SEC. AÇÃO 
SOCIAL 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

GM/CELTA IOY 7659 BRANCA  08/09 97653036-8 (EM USO) 

GM CELTA (TUTELAR) ILD 9737 BRANCA  03/03 80306575-2 (EM USO) 

GM/MONTANA IQR2141 BRANCA  10/10 20192835-3 (EM USO) 

FIAT PALIO WEEKEND  IVD4324 BRANCA    

GM/SPIN76 IVJ 9521 BRANCA  14/14 10464-7 (EM USO) 

M.ONIBUS VOLARE A8 IKO 9112 VERDE  02/02 77952439-0 (EM USO) 

 

RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS NA SEC. 
AGRICULTURA 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

GM/CELTA(CASA FAMILIAR RURAL) IOK 4698 BRANCA  07/08 94894528-1 (EM USO) 

FIAT WORK STRADA IVB 9859 BRANCA  13/13  

GM/MONTANA  IEN 5946 BRANCA    

M. BENZ 2107 IJC 3351     

M.BENZ ATRON 2729 IVH 9316     

IVECO/DAILY55C16CS FRIGORIFICO 
(FEDERAL) 

JHN 7123 BRANCA  09/09 156190087 (EM USO) 

TRATOR NEW HOLLAND TL 75 
EXITUS 

TRA 0012 AZUL  09/09 (EM USO) 

PATROLA NEW HOLLAND RG140B ESC 0015 AMARELA    

RETROESCAV. RANDON RET 0017 AMARELA   EM USO 

TRATOR AGRIC. MASSEI FERGUSON 
4275/4 NC 

TRA 0063 VERMELHO  14/14 87019090 (EM USO) 

 

RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS NA SECRETARIA DE 
FAZENDA 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

VW/ SAVEIRO CAR FECHAD ILQ 4478 BRANCA  03/03 82087191-5 (EM USO) 

GM CELTA ILD 9715 BRANCA  03/03 80306157-9 (EM USO) 

VW KOMBI IIQ 3788 BRANCA  98/99 71165300-3 (EM USO) 

GM/SPIN 1.8L MT LTZ IUQ 2670 BRANCA  13/14 00559841825(EM USO) 

GM/ONIX 1.0 MT LT IUQ 7785 BRANCA  13/14 56527066-4 (EM USO) 
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RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS NA SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

VW GOL MI - VIGILÂNCIA IHB 7713 BRANCA  97/98 69138540-8 (EM USO) 

GM CELTA - TRÂNSITO ILD 9750 BRANCA  03/03 80306817-4 (EM USO) 

IVECO/DAILY13 - TRÂNSITO IOW 2846 BRANCA  07/07 97168070-1 (EM USO) 

GM/CELTA ILD 9688 BRANCA   03/03 80305952-3 (EM USO) 

GM/VECTRA ELEGA IRT 7398 PRETA  11/11 31021291-0 (EM USO) 

GM/ IVN 1248 BRANCA  14/14 9BGJB75Z0EB282885 

GM/ONIX  IVC 7839     

GERADOR ELÉTRICO TRÂNSITO GET 3000 VERMELHA  09/09 (EM USO) 

 

RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS NA SECRETARIA DE 
TURISMO 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

GM MERIVA JOY IRU7834 BRANCA  11/11 32093828-0 (EM USO) 

 

RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS GABINETE DA 
PREFEITA 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

GM/CRUZE IVI 2706 PRETA  13/13 99580886-4 (EM USO) 

FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX 

POLÍTICA DAS MULHERES 

IUM 4528 BRANCA  13/13 54801416-7 (EM USO) 
ESTADO 

 

RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS GABINETE DO VICE 
PREFEITO 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

GM/CRUZE IVI 2708 PRETA  13/13 99581037-0 (EM USO) 

CAMIONETE GM/S10 2.8 D 4X4 IKN 1478 VERMELHA  01/02 77675083-6 (EM USO) 
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RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – PLANEJAMENTO 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

GM/ONIX  IVK 3463 BRANCA  13/13 9BGKS48BOEG329469 

 

RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – LOTADOS NA SECRETARIA M. 
AMBIENTE 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

VW/ SAVEIRO CAR FECHAD ILQ 4478 BRANCA  03/03 82087191-5 (EM USO) 

FIAT/PALIO ECONOMY FIRE ISB 6426 BRANCA  11/12 33549658-0 (EM USO) 

CAMINHÃOBASC M.BENZ 710 IQB 7078 BRANCA  09/09 16366566-4 (EM USO) 

CHEVROLET/MONTANA LS IUR 3073 BRANCA  13/14 0056616957-6(EM USO) 

IVECO TECTOR 170E 25  IUQ 8275 BRANCA  13/13 0056535040-4(EM USO) 

RETROESCAVADEIRA JCB  RET 0021   13/13 9B9214T94DBDT4892 

RETROESCAVADEIRA E PÁ-
CARREGADEIRA 4 X 4 JCB 

RET 0022  

AMARELA 

  

13/13 

9B9214T94DBDT4891 

MÁQUINA TRITURADORA DE 
GALHOS – ECHO –BEAR CAT 

MTG 0023 AMARELA  13/13  

MOTOR - 6007819 

ROÇADEIRA STHIL 220 MCG 2014 AMARELA  13/13  

REBOQUE R/GSW EQUUS CLAUSA IUM 2292 PRATA  13/13 00547357532 (EM USO) 

GM/VECTRA ELEGA IPO 6843 PRETA  09/09 12759787-5 (EM USO) 

VW/GOL CL (ESTADO)  IHL 2451 BRANCA  88/88 56319380-8 (SEM USO) 

 

RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – BOMBEIROS 

VEICULO/MARCA PLACA COR Nº ANO CHASSI 

MOTO/HONDA CG 125 TITAN ILS 5328 VERMELHA  03/03 82391420-8 (EM USO) 

CAMINHAO M. BENZ /L 1113 IGA 6620 VERMELHA  82/82 57840703-5 (EM USO) 

 

RELAÇÃO DE GESTORES DE FROTA 

SECRETTARIA NOME MATRICULA CPF 
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M. AMBIENTE EVA BARCELOS MARTINS BEDINOT 0105 403.527.810-68 

AGRICULTURA JOSÉ VANDELEI BROCCA 7923 301.091.670-15 

EDUCAÇÃO HELENA DA SILVA ALVES SORES 3971 489.033.700-82 

AÇÃO SOCIAL MARIVÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2988 629.729.360-00 

SAÚDE SANDRO VIANEI DE ANDRADE SILVA 7394 454.934.720-15 

TURISMO ARTUR DA SILVA PERRARO 3154 922.567.910-68 

OBRAS ROSILENE LENTZ BAUER ALVES 1135  

OBRAS IGOR DE JESUS COELHO 2646 778.787.360-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 
Diretoria de Compras e Licitações 

 
 

ANEXO VI DO PREGÃO N. 001/2015 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Prestação dos serviços de gerenciamento, administração e controle de 
abastecimento de combustíveis em rede especializada de serviços, mediante a 
implantação de sistema de cartão magnético de monitoramento de frota, 
destinados aos veículos oficiais e veículos locados que estiverem prestando 
serviços ao Município de Torres, conforme a minuta de contrato e termo de 
referência. 

 

2. REFERÊNCIAS 

-  Processo nº 13724/2015 Pregão Presencial 001/2015. 

3. DEFINIÇÕES BÁSICAS 

3.1 Fornecimento de Cartão Eletrônico: cartão magnético ou com “chip” com 

condições de operação em locais cadastrados e efetivação da transação comercial 

“on-line” ou “off- line” e transmissão de dados para a central da empresa gerenciadora. 

3.2 Serviço de Gerenciamento/Administração/Controle: desenvolvido por empresa 

especializada em administração de cartões eletrônicos, consistindo da efetivação do 

cadastramento de postos de prestação dos serviços de abastecimento,  realizando 

faturamento na central e autorização via eletrônica, mediante utilização de cartão 

eletrônico, com o controle operacional através de sistema informatizado. 

3.3 Taxa de Administração: valor percentual a ser acrescido sobre o valor total dos 

serviços consumidos, consistindo na remuneração pelos serviços prestados pela 

empresa gerenciadora de cartões. 

3.4 Relatórios: síntese dos dados de serviços consumidos e dados gerenciais, 

fornecidos pela empresa gerenciadora mensalmente. 

4. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO A CONTRATAR 

4.1 A modalidade de serviço a ser contratada: gerenciamento do abastecimento para 

os veículos da frota em uso do município de Torres, estado do Rio Grande do Sul, 

mediante utilização de cartão eletrônico, com o controle operacional através de 

sistema informatizado. 
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4.2 Serão fornecidos cartões individuais, um por veículo, e sistema de gerenciamento 

dos seguintes dados: 

4.2.1 Consumo executado; 

4.2.2 Custos; 

4.2.3 Identificação do veículo; 

4.2.4 Identificação do(s) servidor (es) portador(es) do cartão; 

4.2.5 Odômetro, data, hora e local do consumo executado; 

4.2.6 Controle do consumo de combustível/km rodado. 

4.3 O sistema será operacionalizado como segue: 

4.3.1 A empresa cadastrará os cartões, sendo um por cada veículo, com limite de 

crédito mensal estabelecido. 

4.3.2 A empresa deverá disponibilizar os créditos solicitados até quarenta e oito (48) 

horas após recebimento de cada pedido, que será efetivado, obrigatoriamente, por 

escrito (fax ou correio eletrônico); 

4.3.3 Os usuários utilizarão os serviços da rede de postos pagando com os cartões; 

4.3.4 A empresa efetivará o relatório dos serviços utilizados na quinzena e emitirá a 

fatura correspondente; 

4.3.5 A empresa deverá emitir e entregar os cartões solicitados no prazo máximo de 

quinze (15) dias, contados da solicitação do MUNICIPIO.  

4.4 O sistema deverá possibilitar: 

4.4.1 A personalização do usuário, por meio do sistema de senhas, de forma a garantir 

segurança nas operações de abastecimento, com capacidade para 

bloqueio/desbloqueio/troca de senha em, no máximo, quarenta e oito (48) horas; 

4.4.2 A CONTRATADA deverá possuir, para fins de assinatura de contrato, 

credenciamento na (s) empresa (s) com sede no Município de Torres (posto (s)) 

detentora (s) do (s) contrato (s) com o município referente ao fornecimento de 

combustíveis, bem como em outros postos do estado do Rio Grande do Sul, 

aptos a fornecer etanol gasolina e óleo diesel para eventuais abastecimentos 

nos veículos em trânsito. 

4.5 A empresa, quando solicitada pelo Município, deverá emitir cartões avulsos para 

utilização em veículos locados ou colocados à disposição do mesmo, nos mesmos 

prazos constantes do item 4.3.5. 
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4.6 O sistema da empresa gerenciadora deverá ter capacidade de armazenar os 

seguintes dados de cada veículo: placa, tipo de combustível, fabricante, modelo, ano 

de fabricação, potência do motor, chassi. 

4.7 A taxa de administração não sofrerá reajustamento durante o prazo de vigência do 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




