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CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 00312022 ,Processo nº 15812022 mf 32
Pregão Presencial nº 00112022

Pelo presente, de um lado & CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARIIES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.467344/0001—01, situada

na Rua Getúlio Vargas, nº 299, Centro, GuarapariiES, CEP: 29200-180, neste ato devidamente representada por seu
Presidente em exercicio, SR WENDEL SANT'ANA LIMA, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro a empresa
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI. inscrita no CNPJ sob o nº 12.039,966i0001-11, situada na Rua

Rui Barbosa, nº 449, Sala 3, Centro, Buri/SP. CEP: 18290-000. neste ato representado por seu representante legal o SR
MARCELO DE OLIVEIRA LIMA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de indentidade RG nº 333884434 SSPISP

e inscrito no CPF sob o nº 310.580.618—01, residente e domiciliado na Rua dos Bandeirantes, nº 21, apto 403, Cambui,
CampinaslSP, CEP: 13024-010, doravante denominado CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO, nos termos da Lei Federal nª 8.666I1993 e suas alterações, oonfonne os termos do Processo de nº 15812022,

e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - oo pajero _
1.1. O objeto do presente termo visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECiALlZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO, POR MEIO DE CARTÃO ELET RONICOIMAG-

NÉTICO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MU NICtPAL DE GUA-

RAPARIIES CMG, conforme especiãcações e condições previstas no Termo de Referência e Anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente contratação obedecerá ao estipulado neste CONTRATO, bem como às obrigações
assumidas nos documentos adiante enumerados constantes no Processo Administrativo desta Casa de Leis nº 158/2022, e

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste termo, no que não contrarie:
a) Edital e Anexos do Pregão nº 0012022.

b) Proposta tirmada pela CONTRATADA em 16I05I2022 e dirigida a CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara eu sua proposta contempla todos os elementos necessários, não podendo

aiegar durante a execução do Contrato, a falta de algum elemento necessário a perfeita prestação do objeto licitado.

CLÁUSULA SEGUNDA - no PRAZO

2.1. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. podendo ocorrerprorrogação,
desde que previstas uma das causas do Art. 57 da Lei 8566/1993 e suas alterações, a partir da solicitação e necessidade da
CONTRATANTE.

2.2. A prestação do serviço deverá iniciar na data da assinatura do termo contratual, conforme necessidade e solicitação da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR E DO PAGAMENTO

reais e sessenta centavos). que deverá ser pago conforme o Termo de Referência em anexo —

3.1 1. No preço já estão incluídos todos os custos para execução do objeto contratado. dentre eles mão de Bbra direitos

trabalhistas encargos sociais insumos equipamentos e ferramentas transporte impostos taxas e quaisqder despesas
necessárias a perfeita conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sob e o mesmo.

3.1.2 Os preços Armados entre os contratantes não serão passíveis de reajustes durante a vigência do centratõ administrativo

celebrado, resguardado a revisão para manter o equilibrio econômico—tinanceiro. devidamente fundamentada.

3.1.3. Após o periodo de um ano, havendo prorrogação contratual e valor contratado podera ser reajustado, levando em
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consideração o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — lPCAiIBGE ou outro que venha a substitui—lo.

3.2. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a prestação do serviço, apos a nota fraca! ter sido atestada pelo Fiscal

da CONTRATANTE e após a liquidação da despesa, mediante depósito em conta corrente, por meio de ordem bancária. até o

30“ (trigésimo) dia após, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

3.2.1. Em caso de percentual negativo para a administração, o correspondente valor será descontado dos valores repassados a
CONTRATADA quando do cumprimento dos repasses financeiros repassados aos seus beneficiários.

32.2. As recargas financeiras dos cartões serão disponibilizadas mensalmente pela CONTRATADA aos servidores usuários

conforme solicitado formalmente pelo Iiscal competente, que seguirá a normativa em vigor, devendo, para tanto, a Câmara
Municipal de Guarapari, efetivar o repasse dos respectivos recursos financeiros, a CONTRATADA, até o dia 22 do mês
antecedente ao mês da competência de direito.

3.2.1. Para execução do pagamento, a CONTRATADA devera emitir nota Escal correspondente à sede ou tilial que apresentou

a documentação na fase de habilitação, sem emendas, rasuras ou borrões, legível e em nome da Câmara Municipal de
Guarapari. CNPJ; 27.467,844i0001—01.

3.2.2. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação, sob pena de rescisão contratual, em atendimento ao disposto no 5 3”, do artigo 195, da Constituição Federal e
artigos 55, inciso XIII, e 78, inciso I, da Lei nº 8.666i93.

3.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar documentação referente a regularidade junto a Seguridade Social [CND do tNSS),

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) e 'as Receitas Federal, Estadual e Municipat e a Justiça do Trabalho

(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -— CNDT).

3.2.4. Na ocasião da entrega da nota fiscal, a CONTRATADA deverá comprovar a condição de optante pelo SEMP LES (Sistema

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), mediante a
apresentação da cópia do Termo de Opção de que trata a Instrução Normativa da RFB (Receita Federal do Brasil) nº 1.234, de

11 de janeiro de 2012, sob pena de serem efetuadas as referidas retenções.

3.2.5. Qualquer atraso ocorrido, por parte da CONTRATADA, na apresentação da nota tiscal ou dos documentos exigidos como

condição para pagamento, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATANTE.

3.2.6. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação linanceira que

the tenha sido imposta. em virtude de penalidade por inadimplemento, até que o total de seus créditos possa com pensar seus
débitos.

3.2.7. Não haverá, soh hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:
Ação Despesa Elemento . Subelemento
2002 ta 33.90.30 3.390,30Dl — Combustivel e Lubrificantes Automotivos

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1. Caso a CONTRATADA não cumpre as obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e em seus Anexos,

compreendendo, dentre outras, o fornecimento dos materiais, ocasionará desatendimento às condições contratadas, ticando
sujeita a multas, rescisão contratual e demais sanções previstas nesses documentos, nas Leis nª 8566193 e nº 10.520i02 e
demais legislações pertinentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO- A inexecução total ou parcial do Contrato podera garantida a prévia e ampla defesa, ensejar,

segundo a extensão da falta cometida, a aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº & esses e na Lei nº10 52oroz das seguintes sanções: '- _I. Advertência, &
II. Multa de O 25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o valor da parcela do objeto pelo atraso/no cumprimento

dos prazos estipulados no presente instrumento, a contar a partir do dia imediato ao do vencimento do prazdat' dia do efetivo
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cumprimento da obrigação, com limite de 10 (dez) dias. Após esse prazo, será considerado inadimplemento parcial, com multa

de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor da parcela do objeto. No caso dos prazos de entrega, apos o 10º (décimo) dia de atraso,

os materiais poderão, a critério da Administração, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do Contrato, com

sua rescisão e com as demais consequências previstas neste Termo de Referência, no Edital e em seus outros Anexos e na

legislação pertinente em vigor;

Ill. Multa de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor total estimado para a contratação pelo inadimplemento a quaisquer outras

obrigações pactuadas, e que venham a causar prejuízos ao CONTRATANTE, independente do ressarcimento dos danos à
Administração;

IV. Multa de 15% (sete virgula cinco por cento) sobre o valor total estimado para a contratação pela inadimplência reiterada das

obrigações pactuadas;

V. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado para a contratação pelo inadimplemento total da contratação. pela

cessação do fornecimento, bem como no caso de quaisquer danos aos bens da CONTRATANTE, causados por negligência ou

imperícia dos proãssionais, sem a reposição ou conserto do bem pertinente, ou pelo fornecimento/reposição de peças
incompatíveis ou recondicionados;

VI. Suspensão temporária de participação em ticitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior

a 02 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666i93;

VII. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e apos decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no inciso anterior.
PARÁGRAFO SEGUNDO — As penalidades de multa serão aplicadas, após o regular processo administrativo, em que serão

garantidas “a CONTRATADA a prévia e ampia defesa. e poderão ser descontadas dos pagamentos referentes ao Contrato, nos

percentuais acima especificados e acrescidos de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês. podendo, ainda. se for o caso,

ser cobrada judicialmente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste Termo.
PARÁFRAFO TERCEIRO — As multas imputadas a CONTRATADA e não pagas no prazo concedido pela Ad ministração, serão

inscritas em Divida Ativa do Município e cobradas nos termos da legislação vigente, sem prejuízo da correção monetária pelo

IGP-M ou outro índice que porventura venha a substitui-Io.

PARAGRAFO QUARTO - As penalidades acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente de acordo com o caso
concreto, garantida a ampla defesa, de igual forma. essas penalidades poderão ser relevadas na hipótese de ocorrência de fatos
imprevisíveis, devidamente justificados e comprovados, a juízo da CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de

competência exclusiva da Câmara Munícipe! de Guarapari.

CLÁUSULA SEXTA DA RESCISÃO
61 A inadimplência, parcial ou total das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato por parte da CONTRATADA

assegurará à CONTRATANTE o direito de dá- Io por rescindido, mediante notiiicação, por meio de olício, entregue diretamente

ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério do CONTRATANTE declarar rescindido o Contrato, nos termos

desta cláusula eiou aplicar as multas previstas na Clausuia Quinta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Contrato poderá ainda ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no artigo 78, da Lei nº
8.666i93.

CLÁUSULA SÉTIMA— DA FISCALIZAÇÃO

T..1 O Contrato será acompanhado & iiscalizado por servidor devidamente designado seguindo as determrnaçoes constantes

nas normas internas em vigor que regulamenta-irem a matéria que anotarã em registro proprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução do Contrato. determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos cose dos para o
fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas (art. GT, && iº e 2ª de Lei nº 8.666i93).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO -— Caberá ao Fiscal do Contrato observar durante a vigência do Contrato se as obrigações assumidas

pela CONTRATADA estao sendo cumpridas, bem como, se estão sendo mantidas todas as condições de habilitação e de
qualificação técnica exigidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Essa fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades oriundas de falhas efou
omissoes.

CLÁUSULAQHAVA :DASºesseonsasluoaoes nas PARTES“
8.1. DA CONTRATADA:

Além das obrigações legais, a CONTRATADA deverá:

a) Executar serviço ajustado conforme ajustado neste termo contratual e termo de Referência, exclusivamente por meio dos
seus empregados;

b) Efetuar pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independente do recebimento da fatura;
c) Manter seus empregados devidamente uniformizados;

d) Fornecer e aplicar todo o material necessário à execução do serviço contratado;

a) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes de execução deste Contrato,
especialmente o tNSS, FGTS e ISS;

f) Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual, quando necessário, conlonne preceituado pelas Normas de
Medicina e Segurança do Trabalho;

9) Utilizar, na execução do serviço contratado. pessoal que atenda, dentre outros os seguintes requisitos:

9.1) Possuir qualificação para o exercício das atividades que lhe forem condadas;
9.2) Manifestar bons principios de urbanidade;

g.3) Pertencer ao quadro de empregados da CONTRATADA.

h) Registrar as ocorrências havíd as durante a execução do presente Contrato, de tudo dando ciência a CONTRATANTE,
respondendo integralmente por sua emissão;

i) Garantir a segurança e manutenção da ordem;

]) Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualiiicação exigidas na licitação;

k) Desenvolver os serviços objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a CONTRATANTE, dispondo esses
de amplos poderes para atuar no sentido de del cumprimento do Contrato.

8.1.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, thcais ou comerciais não

transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato.

8.1,2. Cabe a CONTRATADA facilitar a fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar
todas as informações e esclarecimentos solicitados.

8.1.3. A CONTRATADA & responsável pelos danos causados diretamente & CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução do Contrato, não exctuindo ou reduzindo esta responsabilidade a liscalização.
8.2. DO CONTRATANTE:

A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Permitir o tráfego supervisionado do pessoal da CONTRATADA nas dependências da Câmara, desde que estes esteiam
devidamente uniformizados e identificados;

b) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada;

c) Designar servidor como responsável pela fiscalização e acompanhamento da entrega e recebimento dos materiais, anotando

e registrando as ocorrências e as falhas decorrentes da execução do Contrato, em registro próprio, e comunicando
imediatamente a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

d) Por meio de Fiscal do Contrato, atestar a efetiva entrega dos materiais, assinando os canhotos das notas ferrãº».X
e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre ou a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na execução doContrato,lixando-Ihe prazos para correções; _
f) Efetuar os pagamentos de sua responsabilidade nos prazos previstos, desde que atendidas todas as condiçoes denotantes no

ªº? 3513
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Editat e em seus Anexos e cumpridos todos os procedimentos administrativos de responsabilidade da Contratada;

g) Prestar informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento das tarefas;

h) Comunicar a CONTRATADA, por escrito. quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com o Contrato

efou qualquer alteração nas instruções ou procedimentos relacionados com o Contrato;

E) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares,

concedendo-Ihe prazo para defesa;

]) Aplicar a CONTRATADA, em caso de inadimplemento, as penalidades regulamentares e contratuais e comunica-Ia;

k) Instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança;

i) Vistoriar e aprovar os serviços disponibilizados pela CONTRATADA e não permitir que a CONTRATADA entregue em
desacordo com as normas estabelecidas neste Termo.

CLÁUSULA-NONA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL j ,. '
9.1. O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, conforme exposição do artigo 65 da lei nº 8.666i1993.

CLÁUSULA DÉCIMA-DA SUECONTRATAÇÃO . »
10.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar parcialmente os serviços objeto deste Contrato, sem prévia

autorização, por escrito, da CONTRATANTE, ressalvando-se que quando concedida a cessão ou subcontratação, obriga-se a

CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com a CONTRATANTE

e sob sua inteira responsabilidade. reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado a

cessão ou subcontratação sem que caiba a cessionária ou subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de
qualquer espécie.

CLÁUSULA oeotuA PRIMEtRA + oasorseoecõss FINAIS
11.1. O presente contrato será publicado no Diário Oficial Leg isiativo Municipat.

11.2. Fazem parte deste Contrato, como se nele transcritas, todas as condições estabelecidas no Edital e Termo e referência e
seus anexos, bem como Lei nº 8.666f1993, e demais Leis pertinentes a materia.

11.3. As partes elegem o foro da Comarca de Guarapari, Estado do Espirito Santo, com renúncia expressa de quaiquer outro,

para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas em comum acordo“
11.4. E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual e forma, na presença
das testemunhas abaixo assinadas.

GuaraparifES, 18 de maio de 2022. .“

l l lr..e/'! ““_“ ' »
LlNK CARD AD'IMIN RADORAÍDE BENEFÍCIOS EIRELI

(,." CONTRATADA
A

r

5313
/



ANEXO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0032022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº158i2022

1. DO OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ad-
ministração, gerenciamento, controle e fornecimento, por meio de cartão eletrônicoimagnético, para aquisição de com-
bustível, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guarapari.

1.1 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ESTADO oo ESPÍRITO SANTO

TERMO DE REFERENCIA

CÁMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

O objeto do presente Termo de Referência está relacionado no rol de objetos comuns, com padrão de desempenho e qualidade

que podem ser objetivamente deúnidos em edital de “citação, com uso de especificações do mercado.

Emissão, distribuição. administração, gerenciamento, controle e fornecimento de cartões para aquisição de com bustivelrlubri-

ticantes. tipo: gasolina comum e aditivada, alcool comum. óleo diesel, óleo 810, em rede de postos credenciados;

Cartões eletrônicos magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipado com microprocessador com chip eletrônico de

segurança e com senha individual, contendo o nome do usuário (servidor), razão social da Câmara Municipal de Guarapari e

numeração de identificação sequenciai, conforme disposto na legislação aplicável.

A relação de estabelecimentos é caracterizada pelas redes mais representativas, que possuem o maior número de filiais ee

palhadas pelas regiões administrativas, tendo tai exigência o objetivo de garantir que aos servidores e vereadores possam
utilizar seus cartões de combustivel, nas cidades que resi—demftrabalham.

As operações realizadas para cada um dos usuarios deverão ser de forma automática quando da efetivação da compra pelo
sistema on-Iine,

Para controle desta Casa de Leis, e empresa contratada deverá fornecer rgi_atório mensal da utilização dos cartões,
contendo a se uiotes informa ões: data e hora de realiza ão de transa ão' es ecifica ão do recinto identifica ão
de posto de gasolina; e Quantidade adguirida; o valor unitário e o valor total.

1.2 - ESPECIFICAÇÃO pos SERVIÇOS E QUANTIDADES:
LOTE ÚNICO

Descrição do MateriaIIServiços
Valor Total Vaior Total

Estimado Estimado Sã; Ããxª Vaior Taxa
Item Descrição Unidade Quant. de Re de Re- do Car— (ºf; Adm. (R$)carga Men— carga tão ºsal Anual

Administração, gerenciamento,
emissão, distribuição, controle
e fomecimenio de cartão eletrô-

nicos magnético ou de similar
tecnologia, em PVC, equipado

com microprocessador com R$ R$ R$01 Chip eletrônico de segurança recarga 204 318 240 ou do]:
para aquisição de combustivel, ªmºº “(., ' 315.057,60tipo: gasolina comum, adili— &
vade, álcool comum, oleo die-

sel, óleo 810, em rede de pos— /tos credenciados (para atender

aos vereadores). /
ll;' .W 45-13

W dente dª cªgª?
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Administração, gerenciamento.
emissão, distribuição, controle
e fornecimento de cartão eletrô-

nicos magnético ou de similar
tecnologia, em PVC, equipado

com microprocessador com R$ R$
02 chip etetrônico de segurança mês 12 140030 4% R$

para aquisição de combustivel, 209,00 (») 23753“
tipo: gasolina comum, aditi-

' vade, álcool comum, oleo die-
sel, óleo 810, em rede de pos—
tos credenciados (para atender
a frota da CMG).

Obs. Lote 01:

(*) Valor estimado de Recarga Anual item 01 = VE“!
VE1 = V x M )( Vi

V = Quantidade de Vereadores (17); M = Quantidade de Meses (12); VI = Valor da Verba Indenizatória por Vereador
de R$ 1.560,00 mensal, de acordo com a Lei Municip—ai nº 309812010, considerando sua alteração em 2022.

(**) Valor Estimativa de Recarga Anual item 02 = VEZVEZ = G x L x M ,
G = Valor estimado da Gasolina Aditivada (R$ 6,85) MEDIA ANP DA REGIÃO EM FEVEREIRO 2022; L = Quanti—

dade Estimada de Consumo Anual (350 litros)

Composição da frota:
HONDA C 100 BIZ ES: ano fabimod: 2004l2004; placa: MP20013-

' HONDA (36150 FAN ESDI; ano fabi'mod: 20132013; placa: MPK 83?2
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 317. 433. 60 (TREZENTOS ED DEZESSETE MI L, QUATROCENTOSE

TRINTA E TRES REAlS E SESSENTA CENTAVO_S)

2. DA JUSTIFICATIVA:

A contratação se torna necessária para atender a Lei Municipal nº 30982010, que dispõe sobre verbas indenizatórias do exercício

parlamentar relativo à combustivel, cumulado ainda com a determinação oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo

- TCEES (Decisão proferida no Processo TC 188312012) para que esta Câmara, no prazo de 180 dias, contados do transito em
irrigado, ocorrido em 3031012018, aprimorasse a concessão dos beneficios concedidos, adequando sua legislação para que as re-
feridas verbas não fossem pagas em pecúnia, mas sim por meio de cartão de rede credenciada, cuia empresa seja vencedora em

processo de licitação.

Tem-se ainda que a norma em comento recentemente passou por uma alteração no que tange aos seus valores que se elevarão.
Assim, tal revisão ultrapassará o percentual permitido pela Lei nº ascensos no que tange ao acréscimo de vetor em contratos

administrativos — artigo 65, cabendo somente iniciar um novo procedimento licitatório afim de atender asnovas normas relativas àsverbas indenizatórias dos vereadores. W
“x 'a.

Nesta modalidade a aquisição de combustíveis e derivados saira paio preço ofertado na bomba, du seja, yalor repassado aos

consumidores em geral, tendo em vista que, anteriormente, tal valor era superior, devido ao seu prazo de pagamento.

Ademais a iorma de prestação dos serviços, com controle e gerenciamento automatizado, propicia vantagens/'à Administração, que

alcançará: maior controie; melhoria da operacionalidade; maior transparência d . s operações; redução dos duetos operacionais e de
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controle, acarretando maior eficácia e eficiência nos gastos públicos, fato de extrema relevância, parte integrante de qualquer pro-
grama ou planeiamento de governo e administradores públicos.

Porfim, importa frisar que o pretenso contrato atenderá ainda os gastos de combustivel com a frota pertencente a este Poder » duas

motocicletas, que e utilizado para os serviços administrativos externos, em especial para a entrega de documentos.

3. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
3.1. Do Fornecimento dos Cartões:

3.1.1. Apos a assinatura do Contrato, e setor responsável da Câmara Municipal de Guarapari enviará a listagem com os dados de

todos que receberão os cartões. Tendo a CONTRATADA o prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, a contar da data do envio da

referida listagem, para entrega-los na Sede da CMGIES -— Setor de Recurso Humanos, situado a Rua Getúlio Vargas, nº 299, Centro,
Guarapari—ES.

3.1.2. Os cartões deverão ser entregues bloqueados, com as respectivas senhas pessoais e intransfen' veis, em envelope lacrado,

com nome do servidor ou vereador impresso na parte externa, na Sede da Câmara Municipat de Guarapari, sem custo de frete;

3.1.3. Cartões eletrônicos magnético ou de similar tecnologia, em PVC, equipado com microprocessador com chip eletrônico de

segurança e com senha individual, contendo o nome do usuário (servidorfvereador), razão social da Câmara Municipal de Guarapari

e numeração de identificação sequenciai, conforme disposto na legislação aplicável, possibilitando recargas mensais;

3.1.4. O primeiro cartão, independentemente da data de sua investidura, sera arcado pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para

a CONTRATANTE. O custo de emissão de outros cartões sera arcado pelos usuários, conforme valores informados pela CONTRA-
TADA,

3.1.5. A CONTRATADA deverá ter disponível estmtura de atendimentos aos usuários através de uma central, e o desbloqueio do
cartão deverá ser feito através dessa Centrai de Atendimento peio usuário, ou outra forma mais célere e eficaz.

3.1.6. Os cartões combustíveis deverão estar associados a apenas veicutos especificados na listagem enviada, para uso e por meio

de senha pessoal, podendo ser incorporados e suprimidos em virtude de soticitaçâo a justificativa, da Câmara Municipal de Guara-
pan.

3.1 .?. O cartão combustivel deverá ser aceito como meio de pagamento, na rede de estabelecimentos credenciada pela CONTRA-
TADA,

4. DA DISPONIBILIDADE DOS CRÉDITOS NOS CARTOES:

4.1. Os valores a serem creditados mensalmente em cada cartão deverão, impretedvelmente, ser disponibilizados nas datas esta—
belecidas no cronograma a ser previamente estabelecido pela Câmara Municipal de Guarapari. apos assinatura do contrato.

4.2. A obrigatoriedade da disponibilização do crédito na data estabelecida no cronograma, não está vinculada ao pagamento da
Nota Fiscal mensal, ncando a cargo da CONTRATADA as providências para o recebimento dos valores em tempo hábil para receber
o referido crédito.

4.3. É condição de pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal a apresentação de todas as certidões reiacionadas a regula-
ridade tiscat e trabalhista, tais como: federal, municipal (sede da Contratante e Contratada), estadual (sede da Contratante e Cona
tratada), FGTS e Trabalhista. O não pagamento da Nota Fiscal por problemas documentais, NÃO isenta a CONTRATADA de efetuar
os créditos nas datas estabelecidas.

4.4. Os créditos referentes ao vetor aprovado serão disponibilizados mensaimente, nas modalidades e percentuais abaixo, podendo
ser alterados, por solicitação da CONTRATANTE, sempre que necessário:º Para Cartão combustivel: &f 100% combustivel e óleo tubrificante. r ,,
4 5 O valor da contratação será composto de duas parcelas sendo um referente a remuneração dos serviços ' restados (taxa de
omissão ou taxa de administração) e outra decorrente dos repasses dos valores, por meio de crédito inseridos 5 cartões emitidos
em favor dos usuários

i
l

3

,.v/ . ., 8—13



ª ,. ESTADO oo ESPÍRITO SANTO
%%%& CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

4.6. O valor do crédito podera ser reajustado, quando neoessário. a pedido da Câmara Municipal de Guarapari, atraves de oficio
informando o valor.

5. DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS:

5.1. A CONTRATADA disponibilizará aos servidoresfvereadores e a Câmara Municipal de Guarapari sistema informatizado através

de interneti'telefone, que possibilite a execução das seguintes funcionalidades:

5.1.1. Funcionalidades disponiveis para a Câmara Municipalde Guarapari:

- Inclusãolexclusâoielteraçãolconsulta de beneticiarios e seus dados (nome. CPF, valor do benefício, número do cartão, endereço

de entrega do cartão);
' Alteração de cadastro da empresa;

- Solicitação e bloqueio de cartões;

- Solicitação da remissão de cartão;

- Envio de arquivo de pedidos de créditos, informando nome, CPF, valor, tipo de beneficio (combustivel de verba indenizatória ou

relativo a frota) e local de entrega do cartão;

- Solicitação de pedidos individualmente, para servidoresfvereadores especificos e em determinado valor,

- Acompanhamento do status das solicitações;
' Reversão de créditos. sendo possibilitado a CMGIES efetuar o estorno de valores já creditados;

- Consulta e emissão de relação atualizada de rede de estabelecimentos credenciados;
' Relatorio contendo as informações sobre estornos (parciais e totais) contendo servidorfvereador. valor base de cálculo e o valor

efetivamente estornado, além da referência do atendimento (protocolo);

- Alteração de cadastro dos beneficiários, com os seguintes campos: Nome, CPF,, tipo e valor do beneficio e número do cartão.

5.1.2. Funcionalidades disponíveis aos beneficiários:

- Alteração de senha;

' Bloqueio de cartão;
- Solicitação de 2ª via do cartão;
— Emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos e dos débitos e locais de utilização;

» Consulta e emissão de relação atualizada da rede de estabelecimentos conveniados.

6. DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS:

6.1. Para cartão combustivel:

6.1 .1. A CONTRATADA devera operar, por meio de rede de postos de abastecimento credenciados. nas áreas de circunscrição da
unidade CONTRATANTE.

6.1. 2. A rede credenciada deverá constar com no minimo 04 [quatro] gatos de abastecimento Pelo menos 01 (um) posto, devera. . i »
trados poderão ser a_tendidos em toda rede credenciada em qu_|ouer região do estado do Espirito Santo.

6.1.4. Os postos de abastecimento deverão estar estruturados para o fornecimento dos combustíveis descritos no Item 12 do pre-
sente Termo de Referência

6.1 5. Os postos credenciados deverão prestar os serviços de abastecimento todos os dias com atendimentonM (vinte e quatro)
horas.

6.1. 6 Cada condutor deverá ter sua identificação válida através se senha durante a execução de qualquer operação realizada,

sendo de responsabilidade da rede de posto credenciada a solução técnica que identifique o condutor do veículo no ato do abastecimento. *
6.1.7. A empresa CONTRATADA e a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, decorrentes dofornecimento de

combustivel. ficando claro que a unidade CONTRATANTE não repondo solidária e — obsidiariamente por esse pagamento.
913
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?. DAS OBRlGAÇÓES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

7.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a prestação dos serviços, sui—eitando-se às
penalidades constantes nos artigos 86 e 8? da Lei nº B.Bõõf1993.

7.1.1. Efetuar a prestação dos serviços em perfeitas condições. em estrita observância das especificações da proposta, do Edital,
do Termo de Referência e do Contrato.

1.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo.

7.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo isca! do contrato, os

serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

7.1.4. Guardar o mais compteto e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e informações que vier a ter acesso, direta

ou indiretamente, em decorrência do cumprimento do contrato, devendo orientar os seus profissionais envolvidos a cumprir esta

obrigação, de acordo coma Lei 133092018 -— Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

7.1.5. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório,

.T.1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decºrrentes de sua cuipa ou dolo na

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou do acompanhamento pela CONTRA—
TANTE.

7.1.7. Não será permitida & subcontratação, sub—rogação e cessão da pretendida contratação, no todo ou em parte.

7.1.8. Aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos e supressões no objeto do contrato, de acordo com o art. 65, êtª
da Lei nº 8.666i93.

11.9. Fornecer condições que possibilitem o atendimento dos serviços prestados, a partir da data da assinatura do contrato.

7.1.10. Apresentar mensafmente, junto da Nota Fiscal as certidões de regularidade fiscais, de acordo com o art. 29 da Lei nº
8.666i93.

7.1.11. Responsabilizar—se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do con-
trato, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

7.1.12. Responsabilizar—se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

1.1.13. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitadas, não transfere a responsabilidade por seu

pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato.

7.1.14. Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.
7.1.15. Nomear preposto, para, durante o periodo de vigência contratual, representa-io na execução do contrato.
7.1.16. Permitir credenciamento, a qualquer tempo. de estabelecimentos comerciais.

11.17. Efetuar bloqueio do cartão, imediato, em caso de perda, furto ou extravio. por meio da Centrai de Atendimento.

7.1.18. Encaminhar, mensalmente,. relatorio contendo as informações sobre os estomos (parciais ou totais), constando o nome do

servidorivereador, valor base de cálculo e o vetor efetivamente estornado, alem da referência do atendimento (protocolo).
7.1.19. Devoiver os valores dos beneficios comprados indevidamente, em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da solicitação da
CONTRATANTE.

11.20. Emitir segunda via dos cartões, em caso de perda. furto ou extravio, no prazo de 24 (vinte quatro) horas após a solicitação,

que deverá ser por'telefone eiou internet, efetuando a transferência de saldo remanescente para o novo cartão

?. 1. 21 Fornecer código eletrônico secreto e individualizado para cada cartão encaminhado a cada beneficiado em envelope Ia—crado. »
?. 1 22. Fornecer o suporte para customização de sistema, para efetuar pedido de credito nos cartões eletrônicos

7 1 23. Manter elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito nos cartões, e f rn de evitar qualquer
tipo de falsificação ou fraude.

7.1.24. Responsabilizar-se pela entrega dos cartões no local, prazo e condições estabelecidas. '
7.1.25. Fazer o repasse dos créditos nas datas estabeiecidas pete âmara Munici pai e Guarapari.
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11.26. Arcar com os custos diretos e indiretos, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, õscais, previ—
denciarias e afins, a que estiver sujeito. assim como os custos de emissão e entrega dos cartões.

7.1.27. A CONTRATADA deverá entregar as Notas Fiscais, referente às solicitações de credito pela CONTRATANTE, no endereço
constante no item 3.1.1,

7.1.28. A CONTRATADA deverá reembolsar a CMG, quando soiicitada, os valores dos créditos não utilizados decorrentes da saida
dos benedciãrios.

&. DAS OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

8.1. A CONTRATANTE deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a prestação dos serviços, sujeitando-se às
penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666i1993.

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar, atraves do Asca! do Contrato, a execução do objeto do presente Contrato e comunicar a CONTRA-
TADS as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas.

8.1.2. Nomear por meio de Portaria um fiscal para realizar a inspeção, conferencia, fiscalização qualitativa e quantitativa do obfeto
licitadc.

8.1.3. Fornecer a CONTRATADA o cadastro completo e atualizado dos servidoresivereadores que serão beneficiados.

8.1,4. Prestar a empresa CONTRATADA e a seus representantes e funcionários todas as infomações e esclarecimentos que even-
tualmente venham a ser solicitados.

8.1.5. Convocar o representante da empresa CONTRATADA para reuniões, sempre que necessário;

8.1.6. Proporcionar todas as facitidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitindo o acesso do pessoal da

CONTRATADA às dependências da Câmara. Municipalde Guarapari, desde que devidamente identiticado e acompanhado por umprofissional. '
8.1.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA em até 30 dias do recebimento das Notas Fiscais apresentadas e atestadas pelo

proiissional responsável, indicado pela CONTRATANTE, correspondentes aos creditos consignados, além da taxa de administração
constante da proposta de preços.

8.1.8. Solicitar a CONTRATADA os cartões eletrônicosimagnéticos, via sistema, que serão fornecidos no início do contrato e no

ingresso de algum beneficiário durante a vigência do contrato, ou ainda. por necessidade de 2ª via.

8.1.9, Solicitar a CONTRATADA, em tempo hábil, o periodo de crédito para os respectivos cartões.

8.1.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as respectivas especificações.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será efetuado mensatmente em ate 30 (trinta) dias apos a execução e entregas dos serviços, mediante e torne-

cimento à Câmara Municipal de Guarapari de NOTA FISCAL, dos documentos de regularidade iiscat exigidos pelo art. 29 da Lei nº

8.666i1993 Estes documentos depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento.

9.1.1. Em caso de percentual negativo para a administração, o correspondente valor será descontado dos valores repassados A
CONTRATADA quando do cumprimento dos repasses financeiros repassados aos seus beneficiários.

9.1.2. As recargas financeiras dos cartões serão disponibitizadas mensalmente pela CONTRATADA aos servidores usuarios

conforme solicitado formalmente peio fiscal competente, que seguirá a normativa em vigor, devendo, para tanto, a Câmara
Municipal de Guarapari, efetivar o repasse dos respectivos recursos nnanceiros. a CONTRATADA, até o dia 22 do mês
antecedente ao mês da com petencia de direito *
9.2. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais os mesmos serão devolvidos a CONTRATADA para correção, fi-

cando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da novia fatura, devidamente corri-
gida sem qualquer onus ou correção & ser paga pela CONTRATANTE. —. ª
9 3. A Câmara Municipal de Guarapari podera deduzir dos pagamentos impedâncias que a qualquer tituio lhe _.forem devidas pela
CONTRATADA em decorrência de inadimplemento contratual ou glosa determinada pelo Fiscal do Contrato.
9.4. Os pagamentos serão proced idos por meio eletrônico através do sistema ban ' ' "em forma de crédito em conta corrente daCONTRATADA. *
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9.5. Nenhum pagamento será efetuado em caráter antecipado, ou antes, de quitada ou relevada qualquer penalidade prevista no
contrato.

9.6. O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, por meio de Ordem Bancária em conta corrente por ela indicada.

9.7. 0 vetor de contratação será composto de duas parcelas, sendo um referente à remuneração dos serviços prestados (taxa de

emissão e taxa de administração — em caso de taxa positiva) e outra decorrente dos repasses dos valores, por meio de credito
inseridos nos cartões emitidos em favor dos beneficiários.

10. DAS PENALIDADES:

10.1. Pela inexecução totai ou parcial do contrato & CMGIES poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada, observando a

gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:

10.1.1. Advertência, nos casos de descumprimento contratuais de menor potencial, que não gerem prejuizo para a Câmara Municipal

de Guarapari;
10.1.2. Multa:

a) Compensatoria no percentual de 5%(cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, pela recusa em assina-lo, no prazo

máximo de 10 (dez) dias úteis, após regulamente convocada, ou no caso de descumprimento dos prazos para repasse dos valores
estabelecidos neste termo;

b) Moratoria no percentual correspondente a 0,5 % (meio por cento), calculada sobre o vetor do contrato, por dia de inadimplência,

até o timite maximo de 30 (trinta) dias corridos, o que poderá ensejar a rescisão do contrato.

o) Moratoria de 1% (um por cento), calculada sobre o valor do contrato, nos casos que a CONTRATADA:

- Descumprir os prazos estabelecidos neste termo;

- Não atender as obrigações previstas neste termo, em especial o serviço de bloqueio de cartão nos casos de perda, roubo ou
extravio;

- Não manter o minimo de estabelecimentos credenciados, conforme estabetecido neste termo.

11.2. Da aplicação de penalidade caberá recurso. conforme disposto no art. 109 da Lei nº B.BBôiQB;

11.3. As sanções administrativas serão apiicadas peia CONTRATANTE apos a devida notificação e o transcurso do prazo estabe-
lecido para a defesa prévia;

11.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimentos. onde será indicada a conduta

considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das
razões de defesa.

11.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada
a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da lei nº 8.666i93.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1. As despesas inerentes ao estes Termos de Referência correrão por conta do orçamento da Câmara Municipalde Guarapari.
e deverá indicado nos autos em momento oportuno.

13. DAS PROPOSTAS DE PREÇO:

13.1. Na proposta, deverão estar incluidos, todos os custos diretos e indiretos para a entrega do objeto desta contratação, inclusive
as despesas com transporte, materiais. mão de obra especiaiizada ou não, seguros em geral, equipamentos. ferramentas, custos

de emissão dos cartões, sejam eles 1ª via, mudança de tipo de benefício, custo de instalação de equipamentos de carga e recarga
de créditos, encargos da legislação sociat, trabalhista e previdenciária, por quaisquer danos causados—a terceiros ou dispêndios

resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais. enfim, tudo o que for rjecessário para a execução
total e completa do objeto desta contrataçao em conformidade com o presente TERMO DE REFERENCiA.

13.2. A referida proposta deverá ter validade de no minimo 60 (sessenta) dias, contactos de sua apresentação na abertura do
certame.
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13.3. O valor aceito para contratação deverá estar compativel com o valor de mercado, estabelecido atraves de pesquisa de preços

e expresso no mapa comparativo de preços.

13.4. No julgamento das propostas será considerada vencedora a empresa que apresentar o maior percentual de desconto, desde
que atendidos comprovar sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdencián'os, Escais e comerciais, e cumprir os prazos

e condições estabelecidos neste Termo.

14. DO CONTRATO:

14.1. Apos a homologação da licitação, 0 adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital;

14.1.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitação justificada do adjudicatária

e aceita pela Câmara Municipal de Guarapari.
14.2. Para assinatura do contrato será exigida a apresentação de cópia do documento de identidade (RG), CPF e do instrumento

público de procuração ou de instrumento particular com iirma reconhecida do representante que irá'assiná-lo, onde comprove a

outorga de poderes. na forma da Lei. Em sendo sócio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá apresentar cópia

do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.

15. DA VIGENCIA CONTRATUAL:

15.1. 0 Prazo devi ência do instrumento contratual terá dura *
t_ura do cont___rato. podendo ser prorrogados por igual período nos termos do art. 5? & 2“ da Lei nº 8666l93.

15.2. Este termo será regido pelo que dispõe a Lei Federal nº 8,666l1993, e demais normas pertinentes a matéria.

GuaraparilES, 04 de maio de 2022.

Renan Nu nes de Barros

Diretor de Planejamento e Recursos Humanos
Câmara Municipal de Guarapari
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