MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA

O MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA/RS, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob nº 01.607.509/0001-60, com sede na Av. Rio Grande do Sul nº
100, Fazenda Vilanova/RS, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal,
Amarildo Luis da Silva, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 9047392627,
CPF nº 513.144.280-04, residente e domiciliado neste município de Fazenda
Vilanova/RS, doravante denominado de CONTRATANTE e de outro lado como
CONTRATADA a empresa, NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE
BENEFÍCIOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
25.165.749/0001-10, estabelecida na Alameda Rio Negro nº 503, Sala 1803, Bairro
Alphaville Industrial na cidade de Barueri - SP, CEP: 106.454-000, neste ato
representado por João Luis de Castro, portador da Cédula de Identidade nº
33.028.861-1 SSP/SP e CPF nº 221.353.808-57, residente e domiciliado na Rua
Ulisses da Rocha Ventura nº 152, Bairro Jardim Garcia na cidade de Campinas.- SP,
firmam entre si o presente contrato vinculado ao Processo Administrativo 878/2021,
Pregão Eletrônico nº 08/2021 e conveniando as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA É objeto os serviços de administração e gerenciamento
informatizado via web, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão
magnético, para abastecimento de combustível da frota de veículos das
secretárias municipais, em rede de postos credenciados, conforme Termo de
Referência, Anexo I, vinculado ao Pregão eletrônico nº 08/2021 e:
1.1 A Rede credenciada deverá praticar preço no mercado à vista observando a boa
qualidade dos combustíveis com base na tabela da Agência Nacional do Petróleo
(ANP), ou de outros órgãos oficiais.
1.2 O sistema a ser ofertado na presente licitação deverá estar implantado em até 15
(quinze) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado por igual período mediante justificativa e a critério da Administração,
devendo, necessariamente, individualizar o usuário que realizou o abastecimento,
mediante senha, de forma a garantir a segurança nas operações indicando a placa do
veículo, o tipo de veículo, a quantidade envolvida, a data, o local e a quilometragem do
veículo;
1.3 Os dados deverão ser transmitidos individualmente ou em lote, conforme a
solicitação do CONTRATANTE, por meio eletrônico;
1.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar o acesso ao Sistema de Gestão e Controle
do Abastecimento de Frota através da internet, propiciando o monitoramento diário
on line;
1.5 A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente, no mínimo, um cartão por
veículo, pós pago, assim como a emissão de 2ª via de cartão, caso seja
necessário;
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1.6 A CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente uma senha para cada condutor
cadastrado no sistema, assim como emissão de 2ª via de senha, caso seja
necessário;
1.7 O sistema deverá disponibilizar relatórios gerenciais e operacionais das despesas
realizadas;
1.8 O sistema deverá disponibilizar o gerenciamento da frota 24 (vinte e quatro) horas
por dia, identificando gastos por veículo, por motorista, por posto de combustível,
por centro de custos, por tipo de combustível;
1.9 Todos os abastecimentos deverão ser monitorados e catalogados em sistema
eletrônico, que faça o controle por usuário do sistema e com capacidade de
transferência destes dados, em arquivo com extensão texto para o contratante;
1.10 A rotina de transmissão de dados para o CONTRATANTE, com todas as
informações, com troca eletrônica de dados de forma segura, sobre a frota de
veículos e os serviços prestados, deverá permitir a transmissão das informações a
partir de uma determinada data, indicada pelo CONTRATANTE, ou “incremental”,
isto é, apenas com informações novas em relação a última transmissão efetiva;
1.11 A operadora deve preservar as transmissões, a que se refere o item 2.9, por
um período mínimo de 60 dias, para fins de eventual reenvio;
1.12 O sistema proposto deverá gerar a transmissão de dados de abastecimento e
incremental (assim entendida a que apresente informações novas em relação a
última transmissão efetiva), diariamente com troca eletrônica de dados de forma
segura em até 24 horas do dia da ocorrência DO FATO;
1.13 Os relatórios compreendendo um determinado período de tempo serão
eventualmente requeridos na medida das necessidades do CONTRATANTE, e
deverão ser expedidos em até vinte e quatro horas após o requerimento;
1.14 As alimentações de dados ao sistema, efetuados nos pontos de abastecimento,
deverão ser realizados simultaneamente à realização do serviço, ou seja, quando
um veículo for abastecido, o operador do local do abastecimento deverá, em tempo
real, repassar as informações relativas ao serviço para o sistema;
1.15 O sistema proposto deverá possuir rotina de recepção de informações, através
de troca eletrônica de dados de forma segura, do CONTRATANTE, referente aos
cadastros de veículos e motoristas. Essas informações deverão ser recebidas a
qualquer tempo, pela contratada, à medida a que forem transmitidas pelo
CONTRATANTE;
1.16 Quanto ao abastecimento, devem ser transmitidas as seguintes informações,
por atendimento:
1.16.1 Identificação do veículo com a placa do mesmo, ou outro dado fornecido pelo
município;
1.16.2 Identificação do fornecedor (Razão Social e endereço completo do ponto em
que foi efetuado o abastecimento;
1.16.3 Data e hora em que foi realizado o atendimento;
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1.16.4 Leitura do odômetro (assim entendido o registro existente no aparelho que
mede a quilometragem percorrida pelo veículo até o momento do
abastecimento);
1.16.5 Identificação do usuário do sistema de abastecimento, por meio magnético e
identificação por senha, contendo matrícula do Município (assim entendido o
número de identificação funcional do servidor a ser fornecido pelo
CONTRATANTE);
1.16.6 Tipo de combustível (diferenciando gasolina comum, gasolina aditivada, óleo
diesel BS 500 e óleo diesel tipo S10);
1.16.7 Volume de combustível (quantidade em litros do abastecimento);
1.16.8 Valor gasto com o abastecimento;
1.16.9 Identificação da capacidade do tanque do veículo e consumo médio.
1.17 A contratada deverá inibir o abastecimento do veículo em caso de divergência
de odômetro, matrícula/senha incorreta, abastecimento do mesmo veículo em
intervalos de tempo inferiores a 1 (uma) hora, capacidade do tanque divergente;
1.18 A metodologia/sistema de controle de consumo por usuário proposto nesta
licitação pela licitante deverá ser capaz de lançar créditos/débitos em tempo rela;
1.19 A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso ao sistema para cadastro,
alterações de cadastro, emissão de relatórios gerenciais, entre outros, e 01 (um)
usuário máster;
1.20 A CONTRATADA deverá disponibilizar a CONTRATANTE o número de no
mínimo 10 (dez) usuários habilitados ao sistema apenas para consulta, vedando
que os núcleos administrativos das Secretarias Municipais possam consultar saldo
de abastecimento, quilometragem, capacidade de abastecimento do tanque de
combustível, relatórios de despesas efetuadas pelos veículos da Secretaria entre
outros.
CLAUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA DEVERÁ:
2.1 Responsabilizar-se pelo credenciamento dos postos de combustíveis aptos ao
fornecimento no Município de Fazenda Vilanova;
2.2 Fornecer os cartões personalizados (na quantidade a ser definida pela
Administração, sem custo adicional, nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento do pedido dos mesmos;
2.3 Atualizar os valores para crédito, conforme indicação da Secretaria Municipal da
Administração;
2.4 Substituir os cartões defeituosos ou danificados, sem custo, sempre que solicitado
nas condições estabelecidas neste termo;
2.5 Garantir a aceitação do Cartão nos postos de combustíveis, informando,
imediatamente inclusões e/ou exclusões destes;
2.6 Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE
quanto da execução dos serviços contratados;
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2.7 Fiscalizar os estabelecimentos integrantes de sua rede, no sentido de se obter um
produto adequado, variado e higiênico, dentro dos padrões e legislação
estabelecidos, descredenciando os que não apresentarem serviços satisfatórios;
2.8 Apresentar descrição de metodologia operacional adotada para desempenho das
atividades necessárias ao cumprimento do objeto, através de:
2.8.1 Tecnologia: utilização de recursos tecnológicos que propiciem agilidade,
segurança e confiabilidade no funcionamento do sistema, assegurando
inclusive a identificação de possíveis falsificações de cartões;
2.8.2 Método de administração e gerência: relatórios gerenciais em nível de
informações disponíveis, garantindo o bom funcionamento do sistema;
2.8.3 Meios de comunicação utilizados pela CONTRATADA para atingir o usuário
final, visando ao esclarecimento e dúvidas e a divulgação dos serviços, bem
como do conhecimento dos estabelecimentos credenciados e descredenciados
mensalmente.
2.9 Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os Tributos Federais, Estaduais e
Municipais, presentes ou futuros, direta ou indiretamente incidam ou venham a
incidir sobre o serviço relacionado com o objeto.
2.10 Comunicar imediatamente ao Município, tão logo sejam do seu conhecimento
os procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter
reflexos financeiros sobre o contrato;
2.11 Manter sempre à frente dos serviços profissional devidamente habilitado na
entidade profissional competente e pessoal adequado disponível na quantidade
necessária para a execução dos serviços;
2.12 Manter serviços de atendimento ao cliente no mínimo no horário de
atendimento dos estabelecimentos comerciais, sem qualquer custo adicional,
inclusive quanto ao fornecimento se saldos;
2.13 A CONTRATADA fica obrigada também a:
a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto, sem prévia anuência
do Contratante;
b) Lançar no sistema de gestão em tempo real, o valor do abastecimento, da
quantidade de litros e da quilometragem do veículo, nome do servidor que
efetuou o abastecimento após cada fornecimento;
c) Disponibilizar no sistema o relatório das operações realizadas no período,
discriminando a identificação do veículo, o local de abastecimento, o
quantitativo de litros, o valor do abastecimento e a quilometragem o
abastecimento;
d) Bloqueio dos cartões em tempo real;
e) A empresa contratada deverá fornecer, sem custo extra à administração
programa de capacitação de pessoal para os condutores e gestores
envolvidos na utilização do sistema, que deverá abordar:
- Operações de cadastramento, parametrização dos cartões e limite de
crédito;
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CLÁUSULA QUARTA – DAS INFORMAÇÕES GERENCIAIS
4.1 O sistema proposto deverá disponibilizar, para uso do CONTRATANTE, rotinas de
geração e consulta, por meio eletrônico, as informações gerenciais e de controle de
abastecimento;
4.1.1 RELATÓRIO DE CADASTRO – deverá conter de forma completa todos os
dados dos veículos, tais como: setor/unidade, código de Centro de Custo,
placa, número de patrimônio, marca, categoria, modelo, capacidade de litros,
capacidade extra, ano de fabricação, potência, consumo médio (estimativa de
fábrica), odômetro, chassi, cor combustíveis suportados pelo veículo,
combustível autorizado para o veículo, limite de abastecimento autorizado.
4.1.2 RELATÓRIO DE HISTÓRICO – objetiva o fornecimento de informações
relativas ao consumo de combustíveis, devendo ser programado para captura
de dados: Por empresa/órgão. Por setor, por intervalo de data, placa do
veículo, matrícula do condutor, número do cartão, média de quilometragem,
valor unitário da litragem do abastecimento no período indicado.
CLÁUSULA QUINTA - DOS SERVIÇOS –
5.1 A contratada compromete-se a prestar os serviços conforme discriminação a
seguir
Sistema de gerenciamento contendo os seguintes dados:
a) Consumo;
b) Custos;
c) Identificação do veículo;
d) Identificação do portador do cartão;
e) Odômetro, data, hora e local do abastecimento;
f) Controle do consumo de combustível/km rodado.
5.2 A contratada deverá disponibilizar os seguintes relatórios e informes:
a) Relatório do consumo de combustível opor veículo, expresso em litros e em
reais, contendo data, hora e local de abastecimento, bem como a identificação
do servidor portador do cartão;
b) Relatório por período de consumo de combustível/quilômetro rodado.
5.3 O Sistema será operacionalizado conforme segue;
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- Detalhamento dos procedimentos para utilização do software de gestão;
- Emissão de consultas e relatórios, por meio do software de gestão;
- Informações relativas à eventuais falhas operacionais e as providências
necessárias para saná-las;
- Aplicações práticas do sistema e do software de gestão;
- Outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta
utilização do Sistema;
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a) A contratada cadastrará os cartões no sistema, sendo um para cada veículo
com limite mensal estabelecido. A contratada deverá disponibilizar o limite
solicitado on line, no momento do cadastro;
b) Os usuários utilizarão os serviços dos postos credenciados, pagando
diretamente com o cartão;
c) A contratada efetivará o relatório dos serviços utilizados no período
correspondente e emitirá a fatura;
d) A contratada deverá emitir e entregar os cartões solicitados no prazo máximo
de 10 (dez) dias a partir da solicitação do contratante.
5.4
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;
b) A geração de relatórios informativos e gerenciais, devendo ser disponibilizados,
por acesso seguro, em endereço eletrônico) na internet).
5.5
– Dos prazos de implantação e vigência da contratação:
a) A empresa deverá implantar o sistema no prazo máximo de (quinze) dias úteis
contados a partir da entrega da relação de veículos disponibilizado pela
contratante, que será entregue em até 05 (cinco) dias após a assinatura do
contrato. Este número poderá sofrer alterações, de modo a melhor adequar os
serviços às necessidades do Contratante.
b) A Contratada deverá disponibilizar no sistema os seguintes itens que servirão
para cadastrar os veículos da frota municipal: setor/unidade, código de centro
de custo, placa, número de patrimônio, marca, categoria, modelo, capacidade
de litros, capacidade estra de litros, ano de fabricação, potência, consumo
médio (estimativa de fábrica), hodômetro, chassi, dizer se veículo é próprio ou
alugado, cor, combustíveis suportados pelo veículo, limite máximo alternativo
de abastecimento (quando autorizado), limite de abastecimento autorizado
para o veículo, saldo de combustível.
c) A contratada deverá disponibilizar no sistema os seguintes itens que servirão
para cadastrar os condutores da frota municipal: matrícula, nome e CPF do
condutor, setor do condutor, categoria da carteira de habilitação, nº de registro
da carteira de habilitação, UF, emissor da habilitação, data da validade e de
emissão da habilitação.
CLAUSULA SEXTA - O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores
correspondentes ao combustível adquirido, pelo preço à vista, descontando o
percentual do desconto constante na tabela abaixo:
Item
01

Descrição
Serviços de administração e gerenciamento informatizado
via web, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou
cartão magnético, para abastecimento de combustível da
frota de veículos e das secretárias municipais, em rede de

Taxa Administração (%)
- 4,15%
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postos credenciados (Taxa de desconto %)

CLÁUSULA SÉTIMA - O pagamento será efetuado mensalmente, correspondente ao
valor mensal integral total do combustível adquirido, no prazo de até 20 (vinte) dias
após a apresentação da Nota fiscal/fatura, recebida pelo fiscal do contrato.
§1º A nota fiscal/fatura emitida pela contratada deverá ser apresentada de maneira
clara, explicativa e indevassável, discriminando a quantidade adquirida.
§2º Somente será efetuado o pagamento mediante apresentação de certidões
negativas Federal, FGTS e Trabalhista.
§3º Somente será autorizado o pagamento a fornecedores que estiverem quites com a
Fazenda Municipal de Fazenda Vilanova/RS.
§4º No ato do pagamento será efetuada a retenção dos impostos e contribuições
previstos na legislação, quando couber.
§5º A contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições básicas de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº 08/2021, sob pena de
rescisão do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – O contrato terá duração de 12 meses, a contar de 01 de
novembro de 2021, podendo ser prorrogado no interesse público, conforme prevê a
Lei 8.666/93 e alterações, artigo 57, ou ser rescindido a qualquer momento, se os
serviços não estiverem a contento.
CLÁUSULA NONA – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária contendo a seguinte classificação:
04.122.0002.2005 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;
04.122.0004.2012 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração;
12.367.0008.2035 – Manutenção do Transp. Escolar da Educação Especial;
12.361.0008.2034 – Manutenção do Transp. Escolar do Ensino Fundamental;
12.361.0010.2028 – Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica;
10.301.0015.2048 – Manutenção do Sistema de Saúde;
04.122.0033.2071 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura;
04.122.0024.2091 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras;
04.122.0028.2107 – Manutenção das Atividades da Sec. Desenvolvimento Econômico.
CLÁUSULA SEXTA – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a contratante
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar a contratada as seguintes sanções:
advertência (prazo de cinco dias para regularizar); multa prevista na cláusula oitava;
suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com
órgão ou entidade da administração direta e indireta, por prazo não superior a dois
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6.1 A estimativa de consumo de gasolina em até 30.000 (trinta) mil litros por ano e
óleo diesel uma estimativa de até 10.000 litros por ano, que será utilizado
eventualmente.
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(02) anos; declaração e inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
CLÁUSULA SÉTIMA – A contratante se reserva o direito de adquirir toda a licitação,
parte dela, revogá-la de acordo com os critérios estabelecidos na Lei n. 8.666/93 e
alterações da Lei 8.883/94.

CLÁSULA NONA – O contratante deverá ser fielmente executado pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de
sua inexecução.
CLÁUSULA DÉCIMA – A contratada é responsável pelos danos causados
diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A contratada assume inteira responsabilidade
pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos
encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas quanto aos seus empregados e
comerciais resultantes da execução do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a
sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei. Constituem
motivo para a rescisão do contrato: o não cumprimento de qualquer das cláusulas
contratuais, especificações e prazos; o cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos; a lentidão no seu cumprimento, nos prazos
estipulados, sem justificativas prévias; a decretação de falência, o pedido de
concordata ou a instauração de insolvência civil da contratada ou de seus sócios
diretores; a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; a alteração social
ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da contratante
prejudique a execução do contrato; o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem
suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da contratada; razões de
interesse do serviço público.
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CLÁUSULA OITAVA – Em caso de descumprimento de alguma cláusula contratual de
acordo com a proposta vencedora, a parte incorrerá em pagamento de uma multa no
valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em favor da Contratante, sem
prejuízo das demais consequências contratuais e legais de ordem pública decorrentes
de tal descumprimento.

Assinado de forma digital
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MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Nos casos omissos ou não previstos no presente
contrato, serão observadas as disposições legais da Lei 8.666/93, com suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A Contratada é obrigada a manter durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –Ocorrendo situações imprevistas no presente termo,
incluída a eventual rescisão, as partes, de comum acordo, poderão fazer os ajustes
necessários.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – As partes elegem o Foro da Comarca de Estrela/RS
para as questões resultantes deste contrato.
E, por estarem acertados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas.

Fazenda Vilanova, 21 de outubro de 2021.
.
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Amarildo Luis da Silva
Prefeito Municipal

João Luis de Castro
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de forma
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A fiscalização dos serviços prestados pela Contratada
ficará a cargo da Administração Municipal, através de servidor devidamente designado
para este fim
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