MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
“A Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração – Lei 13492/2017”

Secretaria de Gestão

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
CONTRATO Nº. 082/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA E A EMPRESA CONVÊNIOS
CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA. EPP PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO
ABASTECIMENTO
DE
COMBUSTÍVEIS
DE
VEÍCULOS
PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, COM UTILIZAÇÃO
DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E
DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE
COMBUSTÍVEIS NO ESTADO DE SÃO PAULO.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
45.339.363/0001-94, sediada na Praça Cornélio Procópio, n.º 90,
Centro, Porto Ferreira, SP, CEP 13660-000, telefone geral (19) 35895200, doravante denominada simplesmente Contratante, neste ato
representado por seu Prefeito, Senhor RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA,
brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade número
45.962.674-7 - SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda sob o número 350.575.978-33

CONTRATADA:

CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA. EPP, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. º 08.656.963/0001-50, com sede na Rua General
Osório, 569 - Centro, Pirassununga, SP, CEP 13.630-020, telefone (19)
3565-8200, e-mail: comercial@flexfrota.com, doravante denominada
simplesmente Contratada, neste ato representado pelo Procurador,
ARIANA GIZIELLE DA SILVA FERREIRA, brasileira, casada, portadora do
RG nº. 48.223.911-6, inscrito no CPF/MF sob o nº. 363.316.078-70.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
O presente contrato fundamenta-se:
Ino Pregão (Eletrônico) nº. 029/2019, conforme Lei Federal nº. 10.520/2002 e Decreto
Municipal nº. 141/2005;
II nos termos propostos pela Contratada que, simultaneamente:
a)
constem no Processo Administrativo n.º 11.888/2019
b)
não contrariem o interesse público;
III nas determinações da Lei Federal nº. 8.666/93;
IV nos preceitos de direito público;
Vsupletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do
direito privado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETOS
Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de
combustíveis de veículos prestados por postos credenciados, com utilização de cartão
magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos de
combustíveis no Estado de São Paulo e conforme descrições contidas no Termo de Referência.
Subcláusula primeira O Regime de Execução deste contrato é o de EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO.
Subcláusula segunda Descrição dos serviços e locais de execução, conforme Termo de
Referência – Anexo I do Edital
Subcláusula terceira
As especificações técnicas e demais consignações constantes do
processo nº. 11.888/2019 aderem a este contrato e dele fazem parte independentemente de
transcrição.
Subcláusula quarta
Consideram-se partes integrantes do presente contrato, os seguintes
documentos:
a) o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 29/2019 e seus Anexos;
b) a Proposta apresentada pela CONTRATADA;
c) a Ata da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO nº 29/2019.
Subcláusula quinta O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos,
mantidas as condições comerciais pactuadas, mediante celebração de Termo de Aditamento,
com base no § 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor total deste contrato é R$ 2.060.402,94 (Dois milhões e sessenta mil, quatrocentos e dois
reais e noventa e quatro centavos).
Subcláusula primeira. O Valor da Taxa de Administração é de -4,27% (Quatro inteiros e vinte e
sete centésimos por cento)
Subcláusula segunda. Já estão incluídas no preço total todas as despesas tais como frete,
embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra gastos incorridos pela CONTRATANTE com o
abastecimento da frota de veículos da quinzena e demais encargos indispensáveis ao perfeito
cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta
bancária indicada pela Contratada, em até 15 (quinze) dias após a realização dos serviços,
condicionados à apresentação das notas fiscais e após cumprido os seguintes critérios:
a) Após o término de cada quinzena do mês, sendo que a primeira corresponde ao
período do 1º ao 15º dia do mês, e a segunda ao período do 16º ao último dia do
mês, a CONTRATADA deverá apresentar na quinzena em referência um relatório
analítico de despesas, devidamente aprovado pelo representante do Contrato
nomeado pela CONTRATANTE;
b) As medições para efeito do pagamento serão realizadas de acordo com os
seguintes procedimentos:
i.
No primeiro dia útil subsequente a quinzena em que foram prestados os
serviços, a CONTRATADA entregará os relatórios gerenciais, contendo os
quantitativos totais de cada um dos tipos de serviços realizados no período e
os respectivos valores apurados, contendo no mínimo as seguintes
informações 1)
Relação cadastral dos veículos por Unidade, em todos
os níveis; 2) Identificação do estabelecimento (Nome e Endereço completo);
3) Identificação do veículo (placa); 4) Hodômetro do veículo no momento do
abastecimento; 5) Tipo de Combustível e/ou serviço utilizado; 6) A data e hora
da Transação; 7) Quantidade de litros adquiridos, por tipo de combustível; 8)
Valor da operação por tipo de combustível (unitário e total em R$) e 9)
Identificação do Condutor.
c) O representante solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções
de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota
fiscal/fatura.
d) Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e apurados da
seguinte forma:
i. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pela
Taxa de Administração “-4,27”(%)(Quatro inteiros e vinte e sete centésimos
por cento), na qual deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos,
bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais
despesas de qualquer natureza;
ii.
A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da Taxa de
Administração (%) somada de uma unidade (conforme fórmula abaixo) ao
efetivo montante total dos gastos incorridos pelo Município com o
abastecimento da frota de veículos na quinzena em referência, constante do
relatório analítico de despesa, devidamente aprovado pela fiscalização.
Onde:
Pq = valor total do pagamento em uma
determinada quinzena;
Pq = ( 1+ T ) x G
T = taxa de administração;
100
G = gastos incorridos pelo Município a com o
abastecimento da frota de veículos da
quinzena.
iii.
iv.
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O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável,
durante a vigência do contrato e suas possíveis prorrogações, ainda que
negativa;
Os valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o
preço à vista de bomba, não podendo ser superior aos preços médios
publicados pela ANP, no mês imediatamente anterior ao da medição;
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v.

Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o representante
do contrato nomeado pela Prefeitura, atestará a medição quinzenal,
comunicando a futura contratada, no prazo de 03 dias contados do
recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizando a emissão da
correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à
comunicação dos valores aprovados.
Subcláusula primeira. A Contratada indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o
número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via
ordem bancária.
a) A Contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto
contratual, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, de acordo com o disposto no Decreto Federal 6.022 de
22/01/2007 e Ajuste SINIEF 11 de 26/09/2008.
Subcláusula segunda. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas
disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as
instruções normativas vigentes.
Subcláusula terceira. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em
virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
Subcláusula quarta. Por ocasião da emissão da nota fiscal, a CONTRATADA deverá fazer prova
do recolhimento mensal do FGTS por meio de guias de recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações a Previdência Social-GFIP e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.
Subcláusula quinta. Os pagamentos efetuados em atraso sofrerão a correção monetária e os
juros legais, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do
efetivo pagamento. Também poderão ocorrer compensações financeiras e penalizações por
eventuais atrasos; e descontos por eventuais antecipações de pagamentos.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, salvo disposição contida no art. 65, II, “d”, e
§ 6º da Lei 8.666/93, ainda que negativa.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação estão a cargo dos Elementos
Orçamentários abaixo relacionados e contemplam Fonte de Recursos 05 (Transferência e
Convênios Federais) - Comunicado SDG 28/2017:
Secretaria de Gestão
Secretaria de Cultura
Secretaria de Fazenda
Gabinete
Secretaria de Saúde
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Turismo
Secretaria de Infraestrutura,
Obras e Meio Ambiente
Secretaria de Esportes e Lazer
Defesa Civil
Guarda Civil Municipal
Mobilidade Urbana
Bombeiros

02.01
06.01
04.01
01.01
08.01

90
1738
106
7
350

10.01

125

Secretaria de Educação

05.02

Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania

09.01
09.01
09.01
09.01
09.01
09.02
09.04
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11.01

425

07.01
01.02
01.31
02.02
01.41

578
1614
1632
64
37
211
212
497
1302
1677
1671
1684
1711
1716

3.3.90.30.51

04.122.7001.2.234
13.392.30062.404
04.123.7004.2.290
04.122.7002.2.279
10.301.1010.2.288

1100000
1100000
1100000
1100000
3010000

01
01
01
01
01

04.122.6007.2.394 1100000 01
15.451.5010.2.193 1100000 01

3.3.90.30.51
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27.812.3007.2.405
06.122.8004.2.406
06.181.8005.2.267
15.452.8001.2.284
06.181.8003.2.268
12.361.2001.2.041
12.361.2001.2.384
08.122.4007.2.300
08.122.4007.2.300
08.241.4009.2.136
08.244.4009.2.129
08.244.4010.2.129
08.243.4007.2.397
08.244.4007.2.130

1100000
1100000
1100000
4000001
1100000
2200000
2200007
5100000
5000008
5000005
5000045
5000029
5000015
5000004

01
01
01
01
01
01
01
01
05
02
05
05
01
01
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de até 15 (quinze) meses,
iniciada a partir do recebimento da
Autorização para Início dos Serviços, podendo ser prorrogada por até iguais períodos, até o
limite estabelecido na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, a exclusivo critério do
Município.
Subcláusula primeira. Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato a CONTRATADA
deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia
prestada, tomando-se por base o valor atualizado do contrato..
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO CONTRATO
Até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato a CONTRATADA deverá apresentar
comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, com validade de 30 (trinta) dias além da do prazo de execução contratual, mediante
a opção por uma das seguintes modalidades::
Subcláusula primeira caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;
i)
No caso de caução em dinheiro, a licitante deverá recolher, através
de deposito identificado, o valor referente à garantia na conta
poupança n.º 24.872-X, agencia 0514-2, Banco do Brasil, de
titularidade do Município. O referido depósito deverá ser identificado
com a Razão Social da empresa depositante, número e modalidade
da licitação.
Subcláusula segunda seguro-garantia;
Subcláusula terceira fiança bancária.
Subcláusula quarta A CONTRATADA , após a entrega dos serviços, consubstanciada pelo Termo
de Recebimento Definitivo, deverá solicitar a devolução da garantia, protocolando seu pedido
na Seção e Protocolo do Município, o qual será processado em até 5 (cinco) dias úteis do seu
recebimento
CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS
A Contratada deverá operacionalizar o sistema e iniciar os serviços contratados em até 10
(dez) dias contados do recebimento da Autorização para Início dos Serviços.
Subcláusula primeira A autorização para início dos serviços será emitida em até 3 (três) dias
úteis da assinatura do contrato.
Subcláusula segunda Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem
prorrogação nos casos e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei Federal
nº. 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os
documentos necessários à comprovação das alegações, deverão ser recebidas
contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante recibo.
Subcláusula primeira. Os serviços serão inteiramente recusados pelo solicitante
caso
tenham sido executado com as especificações diferentes das contidas neste contrato e em seu
anexo, no edital ou na proposta;
Subcláusula segunda. Nos casos de recusa dos serviços, a Contratada terá o prazo máximo de
05 (cinco) dias para refazê-lo, a partir da comunicação oficial feita pelo Contratante.
Subcláusula terceira. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil
pela solidez e segurança dos serviços prestados, nem a ético-profissional pela perfeita
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados pela Divisão de Transporte Interno,
que terá autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e
fiscalização da execução contratual.
Subcláusula primeira. Ao requisitante compete, entre outras atribuições:
Isolicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste
contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos
documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
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II -

verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas
e se os procedimentos e equipamentos empregados são adequados para
garantir a qualidade desejada do equipamento;
III atestar o recebimento dos serviços;
IV protocolizar ao Prefeito Municipal os documentos que relacionem as
importâncias relativas a multas aplicadas à Contratada.
VI encaminhar à Seção de Compras os documentos referentes a pagamentos
(nota fiscal, com o ateste do aceite dos serviços).
Subcláusula segunda. A ação do requisitante não exonera a Contratada de suas
responsabilidades contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na execução dos objetos do presente contrato, obrigam-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados e, ainda, a:
Iexecutar os serviços objeto deste contrato nos locais determinados pelos
representantes da Administração do Contratante, nos prazos e condições
estabelecidos na cláusula nona;
II reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as
partes dos objetos deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes do equipamento empregados;
III facilitar ao Requisitante a vistoria aos serviços pactuados, bem como a
verificação de equipamentos utilizados, em oficinas, depósitos, armazéns ou
dependências em que se encontrarem, mesmo que de propriedade de
terceiros;
IV obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução dos
serviços contratados e pagar os emolumentos prescritos em lei;
Vobedecer à melhor técnica vigente e enquadrar-se rigorosamente nos
preceitos normativos da ABNT;
VI responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que
forem devidas;
VII responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante
ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a
que estiver sujeita;
VIII respeitar o sistema de segurança do Contratante e fornecer todas as
informações solicitadas por ele;
IX Quando a prestação dos serviços envolver utilização de veículos, a futura
contratada deverá promover sua identificação.
i)
Na identificação a que se refere o item anterior, deverá constar o
nome da empresa prestadora e o nome do órgão da administração para
o qual o serviço está sendo realizado.
ii)
A identificação obrigatoriamente deverá ser fixada nas laterais dos
veículos.
ii)
Não será permitido o uso de identificação móvel.
XFornecer às pessoas por ela recrutadas para executar o contrato e dela exigir
o uso de uniforme, crachás bem como todos os equipamentos de proteção
individual e segurança exigido pela CLT;
XI Manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência do Contrato.
XII Responder por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venha a sofrer seus
empregados, terceiros ou a Detentora da Ata, em razão de acidentes ou de
ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de preposto ou de quem em seu nome
agir, decorrentes da execução do objeto;
XII Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, sem prévio assentimento por escrito do Município;
XIII
Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, em conformidade com
o presente Termo de Referência, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer
outras que vierem a substituí-la, alterá-la ou complementá-la;
XIV
Efetuar o pagamento do combustível fornecido pelos postos que integram a rede
credenciada, diretamente aos respectivos estabelecimentos, sendo certo que a
CONTRATADA é a única responsável por essa atividade e que o CONTRATANTE não
responde, em hipótese alguma, por esse pagamento;
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XV

Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento realizado pelo
CONTRATANTE;
XVI
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato que apresentar vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados;
XVII
Designar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
XVIII
Ministrar treinamento específico com a finalidade de capacitar os condutores e os
gestores envolvidos na utilização do sistema, conforme definido no Termo de
Referência;
XIX
Credenciar somente postos de combustíveis que estejam regularmente inscritos no
cadastro de contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo, nos termos da Lei estadual
n.º 11.929, de 12 de abril de 2005 e da Portaria CAT 92/08, da Secretaria da Fazenda
estadual;
XX
Credenciar somente postos de combustíveis que não estejam sancionados pelo
descumprimento da legislação ambiental;
XXI
Descredenciar os postos de combustíveis sancionados pelo não cumprimento da
legislação ambiental;
XXII
Comunicar imediatamente ao gestor do contrato, quaisquer fatos ou anormalidades
que possam prejudicar o bom andamento e/ou o resultado final dos serviços;
XXIII
Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo CONTRATANTE, por
meio do preposto indicado, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas
relacionados aos serviços contratados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após a convocação;
XXIV
Verificar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação de fornecimento de
combustível, a cargo dos estabelecimentos da rede credenciada;
XXV
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrato;
XXVI
Fornecer todos os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema,
conforme solução tecnológica utilizada, bem como, substituí-los, sempre que
necessário, sem nenhum custo extra para o CONTRATANTE;
XXVII Fornecer os cartões de controle para cada um dos veículos da frota, com validade
indeterminada, inclusive nos casos de extravio e incorporação de novos veículos, sem
custo extra para a administração;
XXVIII Fornecer mensalmente ao CONTRATANTE, relação atualizada dos postos que
integram a rede credenciada, que deverá conter: nome fantasia, razão social, CNPJ,
inscrição estadual, endereço completo e telefone;
XXIX
Disponibilizar, por meio da internet ou outro meio eletrônico, informações quinzenais
dos preços históricos dos consumos praticados nos postos que abasteceram a frota,
em R$/Litro, por tipo de combustível, ordenados por municípios, por unidade
administrativa, por valor em ordem crescente, identificando o posto de
abastecimento com o respectivo endereço;
XXX
Os preços dos combustíveis terão como parâmetro restritivo para utilização do
cartão, o limite estabelecido para o preço unitário (médio) do mês anterior ao da
efetivação do abastecimento, por município, onde está instalada a base operacional
da frota, disponibilizado no endereço eletrônico: www.anp.gov.br da ANP – Agência
Nacional de Petróleo para os diversos tipos de combustíveis;
XXXI
Caso o município sede da base operacional descrita não possua registro do preço
unitário médio disponibilizado no endereço eletrônico: www.anp.gov.br da ANP –
Agência Nacional de Petróleo para os diversos tipos de combustíveis utilizar-se-á
como parâmetro restritivo o preço unitário médio efetivamente consumido no mês
imediatamente anterior pela referida unidade;
XXXII Manter, durante toda a execução do contrato, o número mínimo de postos
credenciados, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência;
XXXIII Fiscalizar todos os serviços prestados pela rede de postos credenciados, objetivando
garantir um nível satisfatório de qualidade;
XXXIV Acompanhar a divulgação dos postos autuados e/ou interditados pela Agência
Nacional de Petróleo (ANP) em razão de problemas com a qualidade do combustível
fornecido, bem como aqueles que tiveram o cadastro suspenso pela Secretaria da
Fazenda do Estado e divulgar a informação, imediatamente, aos gestores da frota,
além de providenciar o descredenciamento e a substituição por outro
estabelecimento, no prazo máximo de 30 dias;
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XXXV

Comunicar, imediatamente, ao gestor da frota, quaisquer alterações verificadas com
os postos da rede credenciada;
XXXVI Atender, no prazo máximo de 30 dias, as solicitações formuladas pelo gestor do
contrato quanto à substituição de postos não qualificados ou inadequados para a
prestação dos serviços;
XXXVII Disponibilizar uma central de atendimento ao usuário, que possibilite o acesso, por
meio de ligação telefônica local, das 8h00 as 20h00, de segunda a sexta-feira, a fim
de prestar suporte técnico visando solucionar problemas e esclarecer questões
técnicas relacionadas ao funcionamento do sistema, sempre que necessário, não
sendo aceito sistema de atendimento eletrônico;
XXXVIII Disponibilizar consultor para representar a contratada perante ao Setor de Gestão de
Frota do CONTRATANTE, com conhecimento e experiência para atender todas as
demandas relacionadas ao funcionamento do sistema contratado e com a
competência necessária para realizar, em nível gerencial, quaisquer alterações da
base de dados, bem como solucionar problemas, promover alterações e melhorias de
sistema, independente da existência da central de atendimento ao usuário;
XXXIX Disponibilizar, por meio de correio eletrônico (e-mail), uma linha de comunicação
direta com o gestor da frota, com o objetivo de divulgar, de forma rápida, todas as
informações necessárias para a plena utilização do sistema;
XL
Realizar reuniões de trabalho trimestrais, em que os consultores da empresa e o
gestor da frota analisarão os resultados obtidos durante o trimestre anterior, para
traçar o plano de ação para os próximos meses, visando à melhoria contínua, por
meio da otimização do uso do sistema e da redução de custos;
i.
As reuniões de trabalho serão realizadas na sede do CONTRATANTE, até o 10º
dia útil do primeiro mês subsequente ao fechamento do trimestre, cabendo à
CONTRATADA elaborar os diagnósticos e apresentar proposta para o plano de
ação a ser implementado, com base na sua expertise e com o apoio de
ferramentas de gestão adequadas ao caso;
XLI
Os resultados obtidos a partir dos diagnósticos elaborados pela CONTRATADA
deverão ser apresentados ao gestor da frota por ocasião das reuniões de trabalho
trimestrais, por meio de relatórios específicos, que serão disponibilizados na forma
impressa e em mídia;
XLII
Manter, no Setor de Gestão Manutenção Frota, em turno de 5 (cinco) horas diárias,
durante toda a fase de implantação do sistema, profissional qualificado e com a
experiência necessária para atender todas as demandas relacionadas ao
funcionamento do sistema contratado;
XLIII
Indicar representantes da área de tecnologia da informação para participar de
reuniões de trabalho com a área técnica do CONTRATANTE, com a finalidade de
auxiliar na identificação de soluções para otimizar a utilização do software de gestão
na intranet do MUNICÍPIO, a fim de obter o máximo de desempenho da aplicação;
XLIV
Por ocasião do treinamento definido, divulgar aos condutores indicados pelo
CONTRATANTE, por meio de correspondência individual e reservada, a matrícula e a
respectiva senha para a realização do abastecimento e contratação, dos demais
serviços;
XLV
Providenciar o cadastramento de usuários (condutores e usuários do sistema) e
veículos, bem como as eventuais alterações dessas unidades, sempre que solicitado
pelo gestor do contrato, independente da existência de funcionalidade específica,
disponível no software de gestão;
XLVI
Garantir, de forma ininterrupta (24 horas por dia), o pleno funcionamento do sistema,
inclusive durante a realização de qualquer processo de manutenção (alteração,
atualização, etc...), bem como, por ocasião do fechamento periódico do consumo
(mensal), a fim de que as atividades do CONTRATANTE e controle do abastecimento
não sofram solução de continuidade, em virtude de eventual indisponibilidade do
sistema.
XLIVII prestar garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
de sua proposta com validade para todo o período de execução dos serviços a fim de
assegurar as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza
não horadas pela futura contratada, conforme estabelecido no item 23 do Edital.
Subcláusula primeira. Não será permitido ao pessoal da Contratada o acesso à área do edifício
que não aquelas relacionadas ao seu trabalho.
Subcláusula segunda. A Contratada não será responsável:
Ipor qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior;
II por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste
contrato.
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Subcláusula terceira. O Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRAS - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:
Iproporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das
obrigações contratuais, inclusive permitir livre acesso dos empregados da
Contratada às dependências do Contratante relacionadas à execução do
contrato;
II promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
III fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas às obrigações contratuais.
IV fornecer o cadastro completo e atualizado dos veículos e condutores dos
condutores, contendo os seguintes dados: a) Tipo de frota – frota própria; b)
Prefixo; c) Placa; d) Marca; e) Modelo; f) Chassi; g) Tipo de combustível; h) Ano
de fabricação do veículo; i) Lotação; j) Capacidade do tanque; k) Hodômetro; l)
Nome, registro funcional e unidade dos condutores e m) Base operacional da
frota.
Vacompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um Gestor especialmente
designado pelo munícipio, nos termos do art. 67 da Lei nº 8666/93;
VI notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seus objetos, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei 10520/02, sem prejuízo das multas
previstas no instrumento convocatório e demais penalidades legais.
Subcláusula primeira. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 30% (trinta por cento)
sobre o valor da obrigação não cumprida.
Subcláusula segunda. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do
compromisso assumido com a Contratante, as sanções administrativas aplicadas à Contratada
serão:
a)
advertência;
b)
multa;
c)
suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração;
d)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
Subcláusula terceira. O atraso injustificado na entrega do equipamento sem prejuízo do
disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/93, sujeitará o contratado à
multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a)
atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.
Subcláusula quarta. Pela inexecução total ou parcial do contrato à CONTRATANTE poderá,
garantida a defesa prévia, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, III e IV do
art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor dos serviços
não entregues.
Subcláusula quinta. A licitante está sujeita às sanções estipuladas nas Leis Federais nºs
8.666/93, 10.520/02 e no Decreto Municipal nº. 62, de 22 de setembro de 1993, que a licitante
declara conhecer integralmente.
Subcláusula sexta. A aplicação de quaisquer sanções referidas no item anterior, não afasta a
responsabilização civil da licitante vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou
pela inadimplência.
Subcláusula sétima. A aplicação das penalidades não impede o Município de exigir o
ressarcimento dos prejuízos efetivados, bem como das despesas advindas da nova
contratação, ou outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas pela licitante vencedora.
Subcláusula oitava. O serviço não aceito por não atender às especificações do Edital deverá
ser refeito no prazo determinado, contado do recebimento da intimação. A não ocorrência do
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refazimento do serviço dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa de 30% (trinta
por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.
Subcláusula nona. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos
pelo Contratante ou cobradas diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente, e
poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
Subcláusula décima. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados
tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a
critério do Contratante.
Subcláusula décima primeira. Sempre que não houver prejuízo para o Contratante, as
penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a
seu critério.
Subcláusula décima segunda. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da
oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA
A Contratada declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada
à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a
execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
Competem a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste
instrumento, na Lei Federal nº. 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar,
via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida do presente contrato na Imprensa Local será providenciada pelo
Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos
77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei Federal nº.
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE
A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou sua
qualidade de contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por
exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata
rescisão do presente contrato.
Subcláusula única. A Contratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do Contratante
à imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a sua
atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais
cominações cabíveis.
CLÁUSULA VÍGÉSIMA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSÃO
Tal como prescrito na lei, a Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por fatos
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais
cuja solução se buscará mediante acordo inter partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Administração da Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões
alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.
Subcláusula primeira. Para os casos previstos no caput desta cláusula, a Contratante poderá
atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos
comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.
Subcláusula segunda. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima
cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e
excepcional concessão da Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao
interesse público, não seja interpretado como regra contratual.
Subcláusula terceira. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita
execução do presente contrato, fica desde já compelida a Contratada a avisar, por escrito e de
imediato, qualquer alteração em seu endereço ou telefone.
Subcláusula quarta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de
qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão
íntegras.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Porto Ferreira, SP, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias
de igual teor e forma para um só efeito legal.

Porto Ferreira, SP, 26 de julho de 2019.

ARIANA GIZIELLE DA SILVA FERREIRA
PROCURADORA
CONTRATADA

RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
PREFEITO
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Tatiana Terossi Presoto
CPF 223.426.298-42
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA –
CNPJ: 45.339.363/0001-94
CONTRATADO: CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA. EPP – CNPJ: 08.656.963/0001-50
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 082/2019
OBJETO: prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos prestados por postos

credenciados, com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos
de combustíveis no Estado de São Paulo.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*): Lucas Peres de Lima / OAB 403087 e-mail: lucas.lima@portoferreira.sp.gov.br
(Contratante)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico,
conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do
TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem
dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Porto Ferreira, 26 de julho de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Rômulo Luís de Lima Ripa
Cargo: Prefeito
CPF: 350.575.978-33
RG: 45.962.674-7 - SSP/SP
Data de Nascimento: 05/05/1989
Endereço residencial completo: Avenida Dr. Adhemar de Barros, nº 550 – Apto 73 – Vila Maria – CEP: 13660-200
E-mail institucional: prefeito@portoferreira.sp.gov.br
E-mail pessoal: romulorippa@yahoo.com.br
Telefones: (19) 3589 5200 / 3589 5202

Assinatura:____________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE
Nome: Rômulo Luís de Lima Ripa
Cargo: Prefeito
CPF: 350.575.978-33
RG: 45.962.674-7 - SSP/SP
Data de Nascimento: 05/05/1989
Endereço residencial completo: Avenida Dr. Adhemar de
Barros, nº 550 – Apto 73 – Vila Maria - CEP: 13660-200
E-mail institucional: prefeito@portoferreira.sp.gov.br
E-mail pessoal: romulorippa@yahoo.com.br
Telefones: (19) 3589 5200 / 3589 5202
Assinatura:________________________________

Pela CONTRATADA
Nome: Ariana Gizielle da Silva Ferreira Cargo: Procuradora
CPF: 363.316.078-70
RG: 48.223.911-6
Data de Nascimento: 13/08/1992
Endereço residencial completo: Av. das Nações, nº 928 –
Jardim Treviso, Pirassununga/ SP – CEP: 13.630-000
E-mail institucional: comercial@flexfrota.com
E-mail pessoal: comercial@flexfrota.com
Telefone(s): (19) 3565-8200 / (19) 9.9586-7998
Assinatura:____________________________________

