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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 003/2019 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2019 

 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Dom Aquino-MT, composta pelos Membros: 
SIRLENE VIEIRA DE JESUS, MARIA LUCIA VIEIRA DE JESUS e FÁBIO ALVES PEREIRA, constituída por ato 
do Prefeito Municipal Senhor VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, através da Portaria nº. 001/2019, sob a 
presidência do primeiro, no exercício de sua atribuição legal, resolve instaurar o presente Processo 
Administrativo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, Secretaria de Assistência Social, Secretaria 
de Agricultura, Secretaria de Finanças e Planejamento, Secretaria de Obras Públicas e Urbanismo e 
Departamento de Água e Esgoto DAE, conforme: 

 

1- OBJETO 

1 .1 - O presente tem por objeto a contratação de empresa que ofereça a municipalidade gestão e 
gerenciamento de frotas por  sistema de gestão automotiva, o qual reúna diversos módulos 
operacionais capazes de prestar serviços de controle e intermediação de consumo de combustível, 
monitoramento e localização via satélite, fiscalização de manutenção preventiva e corretiva de frotas 
com gerenciamento de fornecimento de peças e serviços por intermediação em rede credenciada, 
acompanhamento e regulação de contratos com emissão de relatórios bem como geração de tabelas 
para prestação de contas aos órgãos de controle. 

1.2- O objeto do presente contrato é locar software de gerenciamento de frota denominado GTF –
Gestão Total de Frota, composto por módulos integrados, conforme discriminados abaixo: 

- GTA – Gestão total de abastecimento; 

- GTM Gestão total de manutenção; 

- GTR – Gestão Total de rastreamento veicular GPRS/GSM; 

- GTR – Gestão total de rastreamento satelital; 

- CDA – Centro de Distribuição Avançado de Combustível; 

- SIS APLIC/TCE; 

- Aplicativo, dispositivo Android e IOS; 

- Controle de notas e empenhos; 

- Dashboard; 

- Diário de bordo on-line; 

- Intermediação no fornecimento de peças e combustível. 
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2 – DA JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO, a determinação do Prefeito Municipal para CONTRATAR a Empresa SAGA 
COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 05.870.713/0001-20, 
através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, tendo sido incumbido de adotar os trâmites legais para 
aquisição do produto em epígrafe, passamos a expor o seguinte: 

 

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, impôs como regra a obrigatoriedade de licitar, 
"verbis": 

 

Artigo 37 (...) 

"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações." 

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho 
de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

Nos termos do artigo 3º da citada Lei, a licitação é o procedimento administrativo que visa selecionar 
a proposta mais vantajosa à Administração, e, nos termos do artigo 2º, licitar é a regra. 

Porém, como toda regra possui sua exceção, a presente Lei Federal também estabelece 
diferenciações e hipóteses em que a licitação será Inexigibilidade, dispensável ou inexigível. 

No caso ora em apreço, a exceção utilizada será a "inexigibilidade de licitação", baseada no artigo 25, 
inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

Para tanto vejamos o que o citado dispositivo aduz: 

 

Artigo 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio 
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
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Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 

Assim é possível abstrair que a licitação inexigível equivale a licitação impossível; é inexigível porque 
é impossível; é impossível porque não há como promover-se a competição. 

Quando a Administração visa a aquisição de um bem ou a contratação de um determinado serviço, 
irá pesquisar no mercado empresas que atenderão a sua necessidade. A aquisição de um 
equipamento, poderá ser feita por meio de fornecedores múltiplos que comercializam o produto. 
Fabricantes, distribuidores, revendedores e outros tipos de estabelecimento comercial, poderão 
fornecer à Administração o bem, desde que atendidos os pré-requisitos documentais e as 
especificações do equipamento. 

Portanto, nota-se claramente que o produto comercializado por um universo amplo de empresas, 
justifica a abertura de um procedimento licitatório. Entretanto, quando a Administração necessita 
adquirir um bem que possui características especiais e especificações ímpares, que apenas um 
fabricante ou fornecedor possua, torna-se impossível a realização de licitação, pois o universo de 
competidores se restringe apenas a um único participante. A regra de licitar para se obter a proposta 
mais vantajosa dentro de um universo de fornecedores, dá lugar à sua exceção de não licitar, pois o 
objeto assume uma característica de tamanha singularidade que se torna impossível realizar uma 
competição, em razão de que apenas um fornecedor possui o objeto almejado pela Administração. 

Os fatores discriminados que embasam a justificativa são os seguintes: 

1. O Município, a exemplo de tantos, vem perdendo tempo, prazo de prestação de contas e recursos, 
tendo em vista não possuir um controle eficiente, eficaz e efetivo de sua frota de veículos, 
principalmente no que tange a controle de manutenção preventiva e corretiva e controle de 
combustível; 

2. Os softwares de controle e gerenciamento vem se mostrando cada vez mais eficientes e eficazes 
como ferramenta de gerenciamento dos gastos públicos;  

3. Cabe ao Município, através da sua Secretaria de Administração, manter o controle, em sistema 
informatizado, de todos os veículos e equipamentos pesados de uso da Administração Direta, no 
qual deverá constar o tipo e marca do veículo, ano de fabricação, características, tipo de combustível 
e capacidade do tanque, critérios que servirão para o controle e gerenciamento dos gastos. 

4. Sendo assim, urge municiar a municipalidade com ferramentas capazes de absorver as 
informações que deverão ser gerenciadas, cuja finalidade precípua consiste na compilação de tais 
dados visando atender o princípio da economicidade; 

A referida tecnologia da informação deve possuir as seguintes especificações: 

1. Sistema de gestão automotiva que reúne diversos módulos operacionais capazes de prestar 
serviços de controle e gerenciamento de frotas automotivas, nas áreas de consumo de combustível; 
monitoramento e localização via satélite; fiscalização de manutenção preventiva e corretiva de 
frotas; acompanhamento e regulação de contratos com emissão de relatórios; integração em tempo 
real com o órgão de controle externo, possuindo: 
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 Módulos de Cadastro e controle de frota e cartões agregados a estrutura organizacional do cliente; 
 Controle de condutores possibilitando o cadastramento conforme a estrutura organizacional da 
instituição, com possibilidade de bloquear ou inativar um condutor em tempo real; 
 Possibilidade de bloqueio, suspensão ou solicitação de confecção de novos cartões via sistema, 
juntamente com o controle de saldo por cartão sendo possível ainda a renovação/inclusão 
automática de saldo semanal ou mensal para automatização da gestão; 
 Controle de empenho por estrutura organizacional/unidade de consumo do cliente, ou seja, 
possibilidade de ativação do empenho para controlar o saldo da dotação orçamentária, de maneira 
que se a dotação estiver sem saldo o sistema impedirá o abastecimento, com informação prévia 
quando contar apenas 25% da dotação; 
 Módulo para realização de pequenas manutenções no veículo, através da abertura de chamado, 
possibilitando assim a programação de troca de óleos, filtros, pneus e etc; 
 Relatórios de frota, consumo e gerencias do consumo realizado por uma unidade ou conforme a 
estrutura organizacional do órgão; 
 Criação de login e senha para outros gestores, pelo gestor “master” do sistema com a possibilidade 
de níveis de acesso; 
 Módulo responsável pelo controle dos abastecimentos realizados nos tanques de combustíveis 
localizados nos pátios dos órgãos, registrando a entrada do combustível nos reservatórios e a sua 
distribuição para os veículos, de modo que controle todo o consumo detalhado por veículo, 
comparando com o saldo do Posto de Abastecimento, checando se o estoque está de acordo com o 
consumo; 
 Possibilidade de lançamento das notas de compra de combustível, com controle de saldo para 
distribuição/abastecimento nos veículos feitos nos tanques de combustíveis ou de caminhões tanque 
utilizando cartão magnético; 
 Lançamento de abastecimentos via cartão magnético via POS (Point Of Sale) ou via navegador pelo 
módulo de lançamento “manual”; 
 Geração de relatórios de consumos personalizados pela estrutura organizacional ou por unidade de 
consumo; 
 Módulo para realizar serviço de monitoramento on-line via satélite de cada veículo ou 
equipamento da frota, com capacidade de determinar a localização em tempo real, reconstituir o 
trajeto percorrido e realizar o bloqueio total em caso de roubo ou furto; 
 Módulo para realizar a gestão total de abastecimento, módulo operacional onde os postos de 
abastecimento de combustível credenciados possam realizar pesquisas e checar informações sobre 
veículos, condutores, gestores ou cartões de abastecimento; 
 Fornecimento de planilhas detalhadas on-line, contendo relatórios de fornecimento por litros, tipo 
de combustível, valores vendidos, clientes atendidos por veículo, placa, modelo, condutor, cliente e 
combustível; 
 Conexão em tempo real com o órgão de controle (Tribunal de Contas do Estado), dispensando o 
envio ao órgão fiscalizador de relatórios em meio físico; 
 Exibição dos relatórios de consumo e gastos, através do portal transparência; 
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 Módulo operacional de controle na manutenção dos veículos e equipamentos da frota, desde troca 
de óleo, filtros, ou qualquer componente mecânico ou elétrico que precise ser trocado ou substituído 
preventiva ou corretivamente. 
 Manutenção preventiva dos veículos e equipamentos da frota realizada de forma programada a 
partir da quilometragem percorrida ou das horas trabalhadas; 

 

No caso do objeto ora pretendido pela Administração, ao realizarmos vasta pesquisa sobre o 
assunto, constatamos que a referida empresa possui carta de exclusividade fornecida pelo 
SINDIREPA (Sindicato Intermunicipal da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de 
Mato Grosso), conforme documento anexo, onde consta claramente certificado que: não consta dos 
registros e cadastros do referido sindicato a existência de outro software integrado de 
gerenciamento de frotas de veículos por programas de computador disponíveis para 
comercialização, com o conjunto de funções, recursos ou características técnicas idêntico ao 
disponibilizado. 

Deste modo, como a forma de comprovação da exclusividade foi estabelecida pela lei como sendo 
através de atestado que pode ser emitido por órgão de registro do comércio local, bem como 
sindicatos, federações, confederações e entidades equivalentes. A inviabilidade de competição pode 
ser evidenciada, portanto, através de documentação emitida por instituição confiável e idônea como 
forma de controlar a existência de exclusividades de representantes, como no caso da Certidão 
acima descrita.  

Nesse sentido, para corroborar este processo de inexigibilidade, temos o fato de que TCU aceitou o 
atestado de exclusividade da ASSEPRO – Associação das Empresas Brasileiras de Software e 
Informática no Processo TC nº 004.415/98-1, conforme segue: 

 

Voto 

04.Inicialmente, convém registar que a presente Representação preenche os 
requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecida pelo 
Tribunal. 

05.Quanto ao mérito, tendo em vista as razões acima expendidas e a "Carta 
de Exclusividade" (fl. 43 do vol I) fornecida pela ASSESPRO - Associação das 
Empresas Brasileiras de Software e Serviços de Informática, em que declara 
ser a LINK-DATA Informática e Serviços Ltda., a única empresa fornecedora 
da solução pretendida, e não existir similar em todo o território nacional, 
entendo que a questionada inexigibilidade de licitação está justificada nos 
autos e, em consequência, a denúncia encaminhada pelo ilustre 
Parlamentar deve ser considerada improcedente.  

06.Sou de opinião, ainda, que se deva remeter cópia da Decisão a ser 
adotada, bem como do Relatório e Voto que a fundamentarem, ao 
interessado; posteriormente, o arquivamento dos autos. Assim, acolhendo 
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as conclusões dos pareceres uniformes da 7ª SECEX, VOTO por que o 
Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário. 

Ainda, como afirma CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, “Só se licitam bens homogêneos, 
intercambiáveis, equivalentes. Não se licitam coisas desiguais”. Mesmo que existam bens e serviços 
diversos, mas apenas um deles com características que o diferencia dos demais, estará configurada a 
inviabilidade de competição. 

No entanto, temos o fato do Tribunal de Contas da União, vir demonstrando preocupação com o teor 
dos atestados de exclusividade que instruem os processos por inexigibilidade de licitação, tanto que 
sumulou orientação aos órgãos jurisdicionados no sentido de se cercarem de cuidados no 
recebimento de documentos dessa natureza. Assim, sumulou a matéria através da Súmula n° 255, 
“verbis”: 

 

SÚMULA 255-TCU Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido 
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do 
agente público responsável pela contratação a adoção das providências 
necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória 
da condição de exclusividade. 

 

Diante disto, para cumprir o acima determinado, este município entrou em contato com o sindicato 
emissor do documento que declara a exclusividade e atestou que o mesmo é verídico. A verificação 
ocorreu através do telefone (65) 3644-2926, pessoa de contato foi Camila Vieira. 

Portanto, como resta comprovada a inviabilidade de competição, em razão do 
bem possuir singularidade de fornecimento, respaldada incontestavelmente a efetivação da 
contratação direta. 

Assim sendo, como as necessidades do Município são de interesse público e 
social, que devem prevalecer sobre qualquer espécie de burocracia, por isso, conforme todo o 
justificado até o presente momento, não há necessidade de abertura de processo licitatório, tendo 
em vista a possibilidade de contratação direta através de inexigibilidade. 

 

3 – DA RATIFICAÇÃO 

3.1 - Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos, remeta-se o 
presente processo à apreciação da autoridade superior, no caso, o Exmo Sr. Prefeito, para ratificação 
no prazo máximo de 03 (três) dias. 

 

4 – DA PUBLICAÇÃO 
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4.1 - Em cumprimento ao que determina o principio da publicidade dos atos administrativos, 
determina a Comissão Permanente de Licitações que seja publicado em Diário Oficial do Município, 
Diário Oficial do TCE/MT, extrato do presente processo. 

 

5 - DA CONTRATAÇÃO 

5.1 - Cumpridas tais formalidades, em face da decretação formal da Inexigibilidade de Licitação, para 
contratação do objeto, já especificados no presente instrumento, a Comissão Permanente de 
Licitação procederá a formalização de todo processo, inclusive com a expedição de todos os 
documentos necessários. 

5.2 - E por fim, nada mais havendo para registrar, determinou a Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, que lavrasse o presente termo que segue assinado pelos membros que compõem a 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito jurídico. 

 

Dom Aquino, 08 de fevereiro de 2019. 

 

 

SIRLENE VIEIRA DE JESUS – PRESIDENTE 

 

 

MARIA LUCIA VIEIRA DE JESUS – SECRETÁRIA  

 

 

FÁBIO ALVES PEREIRA – MEMBRO
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº          /2019 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE DOM 
AQUINO E A   

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado O MUNICIPIO DE DOM AQUINO, 
Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ, sob o no. 03.347.119/0001-23, sediada em Dom Aquino-
MT, na Av. Cuiabá nº 143 centro, doravante designada simplesmente PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DOM AQUINO, neste ato, pelo Chefe do Poder Executivo, Sr. VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, brasileiro, 
casado, portador da Cédula de Identidade nº. 820.789, expedida pela SSP/MT, CPF nº. 537.212.171-
87, residente e domiciliado nesta cidade, denominado CONTRATANTE e de outro lado a            , neste 
ato representada pelo        , a seguir denominado CONTRATADO que, ao final, estes subscrevem, tem 
entre si justo e convencionado o presente contrato, regido pela Lei nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, 
e suas alterações, nas seguintes cláusulas e condições conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
003/2019 bem como, Termo de Referencia parte integrante deste. 

 

DA FUNDAMENTO LEGAL: O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, impôs como regra a 
obrigatoriedade de licitar, "verbis": 

Artigo 37 (...) 

"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações." 

 

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho 
de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

Nos termos do artigo 3º da citada Lei, a licitação é o procedimento administrativo que visa selecionar 
a proposta mais vantajosa à Administração, e, nos termos do artigo 2º, licitar é a regra. 

Porém, como toda regra possui sua exceção, a presente Lei Federal também estabelece 
diferenciações e hipóteses em que a licitação será dispensada, dispensável ou inexigível. 

No caso ora em apreço, a exceção utilizada será a "inexigibilidade de licitação", baseada no artigo 25, 
inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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Para tanto vejamos o que o citado dispositivo aduz: 

 

Artigo 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em 
que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

 

Assim é possível abstrair que a licitação inexigível equivale à licitação impossível; é inexigível porque 
é impossível; é impossível porque não há como promover-se a competição. 

 

CLÁÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa que ofereça a Municipalidade Gestão e Gerenciamento de frotas por 
sistema de gestão automotiva, o qual reúna diversos módulos operacionais capazes de prestar 
serviços de controle e intermediação de consumo de combustível, monitoramento e localização via 
satélite, fiscalização de manutenção preventiva e corretiva de frotas com gerenciamento de 
fornecimento de peças e serviços por intermediação em rede credenciada, acompanhamento e 
regulação de contratos com emissão de relatórios bem como geração de tabelas para prestação de 
contas aos órgãos de controle. 

1.2 O objeto do presente contrato é locar software de gerenciamento de frota denominado GTF – 
Gestão Total de Frota, composto por módulos integrados, conforme discriminados abaixo: 

- GTA – Gestão total de abastecimento; 

- GTM Gestão total de manutenção; 

- GTR – Gestão Total de rastreamento veicular GPRS/GSM; 

- GTR – Gestão total de rastreamento satelital; 

- CDA – Centro de Distribuição Avançado de Combustível; 

- SIS APLIC/TCE; 

- Aplicativo, dispositivo Android e IOS; 

- Controle de notas e empenhos; 

- Dashboard; 
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- Diário de bordo on-line; 

- Intermediação no fornecimento de peças e combustível. 

 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

2.1. O prazo inicial para esta contratação será a partir da data de assinatura do instrumento 
contratual e o prazo será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 48 (quarenta e oito) 
meses, nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93. 
 
3. CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
3.1. No valor estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 

DO VALOR ESTIMADO 
 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 

ITEM DESCRIMINAÇÀO QTD P.UNIT. 
OU % 

PREVISÃO 
GASTO 
ANUAL 

ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

ESTIMADO 

1 

Sistema de Gerenciamento de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip, 
Gestão de frota integrado com 
sis/Aplic Leaut Atual 

13 R$42,00 - 546,00 6.552,00  

1.1 

Sistema de intermediação de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip em 
rede de postos credenciados 

1 3,50% 600.000,00 1.750,00 21.000,00 

1.2 

Sistema de Intermediação de 
peças e assessórios em geral  
via Web ou cartão magnético, 
em rede credenciada. 

 3,50% 100.000,00 291,67 3.500,00 

1.3 

sistema de manutenção  
preventiva/corretiva e serviços 
em geral, em rede 
credenciada 

 3,50% 80.000,00 233,33 2.800,00 

1.4 
sistema de Rastreamento 
GPRS/GSM com identificador 
de condutor / Diário de Bordo 

13 R$167,00 - 2.171,00 26.052,00 

PREVISÃO VALOR TOTAL ANUAL 780.000,00 4.992,00 59.904,00 
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       SECRETARIA DE SAÚDE 

ITEM DESCRIMINAÇÀO QTD P.UNIT. 
OU % 

PREVISÃO 
GASTO 
ANUAL 

ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

ESTIMADO 

1 

Sistema de Gerenciamento de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip, 
Gestão de frota integrado com 
sis/Aplic Leaut Atual 

14 R$42,00 - 588,00 7.056,00 

1.1 

Sistema de intermediação de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip em 
rede de postos credenciados 

1 3,50% 273.795,40 798,57 9.582,84 

1.2 

Sistema de Intermediação de 
peças e assessórios em geral  

via Web ou cartão magnético, 
em rede credenciada. 

1 3,50% 60.000,00 175,00 2100,00 

1.3 

sistema de manutenção  
preventiva/corretiva e serviços 

em geral, em rede 
credenciada 

1 3,50% 60.000,00 175,00 2100,00 

1.4 
sistema de Rastreamento 

GPRS/GSM com identificador 
de condutor / Diário de Bordo 

14 R$167,00 - 2.338,00 28.056,00 

PREVISÃO VALOR TOTAL ANUAL 393.795,40 4.074,57 48.894,84 

       SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ITEM DESCRIMINAÇÀO QTD P.UNIT. 
OU % 

PREVISÃO 
GASTO 
ANUAL 

ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

ESTIMADO 

1 

Sistema de Gerenciamento de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip, 
Gestão de frota integrado com 
sis/Aplic Leaut Atual 

8 R$42,00 - 336,00 4.032,00 

1.1 

Sistema de intermediação de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip em 
rede de postos credenciados 

1 3,50% 120.000,00 350,00 4200,00 

1.2 

Sistema de Intermediação de 
peças e assessórios em geral  
via Web ou cartão magnético, 
em rede credenciada. 

 3,50% 160.000,00 466,67 5600,00 
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1.3 

sistema de manutenção  
preventiva/corretiva e serviços 
em geral, em rede 
credenciada 

 3,50% 60.000,00 175,00 2100,00 

1.4 
sistema de Rastreamento 
GPRS/GSM com identificador 
de condutor / Diário de Bordo 

8 R$167,00  1.336,00 16.032,00 

PREVISÃO VALOR TOTAL ANUAL 340.000,00 2.663,67 31.964,00 

       SECRETARIA DE AGRICULTURA 

ITEM DESCRIMINAÇÀO QTD P.UNIT. 
OU % 

PREVISÃO 
GASTO 
ANUAL 

ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

ESTIMADO 

1 

Sistema de Gerenciamento de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip, 
Gestão de frota integrado com 
sis/Aplic Leaut Atual 

6 R$42,00 - 252,00 3.024,00 

1.1 

Sistema de intermediação de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip em 
rede de postos credenciados 

1 3,50% 30.000,00 87,50 1050,00 

1.2 

Sistema de Intermediação de 
peças e assessórios em geral  
via Web ou cartão magnético, 
em rede credenciada. 

 3,50% 10.000,00 29,17 350,00 

1.3 

sistema de manutenção  
preventiva/corretiva e serviços 
em geral, em rede 
credenciada 

 3,50% 10.000,00 29,17 350,00 

1.4 
sistema de Rastreamento 
GPRS/GSM com identificador 
de condutor / Diário de Bordo 

6 R$167,00 - 1.002,00 12.024,00 

PREVISÃO VALOR TOTAL ANUAL 50.000,00 1.399,83 16.798,00 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAE 

ITEM DESCRIMINAÇÀO QTD P.UNIT. 
OU % 

PREVISÃO 
GASTO 
ANUAL 

ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

ESTIMADO 

1 

Sistema de Gerenciamento de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip, 
Gestão de frota integrado com 
sis/Aplic Leaut Atual 

4 R$42,00 - 168,00 2.016,00 
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1.1 

Sistema de intermediação de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip em 
rede de postos credenciados 

1 3,50% 30.004,60 87,51 1.050,16 

1.2 

Sistema de Intermediação de 
peças e assessórios em geral  
via Web ou cartão magnético, 
em rede credenciada. 

 3,50% 20.000,00 58,33 700,00 

1.3 

sistema de manutenção  
preventiva/corretiva e serviços 
em geral, em rede 
credenciada 

 3,50% 20.000,00 58,33 700,00 

1.4 
sistema de Rastreamento 
GPRS/GSM com identificador 
de condutor / Diário de Bordo 

4 R$167,00 - 668,00 8.016,00 

PREVISÃO VALOR TOTAL ANUAL 70.040,18 1.040,18 12.482,16 

       SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

ITEM DESCRIMINAÇÀO QTD P.UNIT. 
OU % 

PREVISÃO 
GASTO 
ANUAL 

ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

ESTIMADO 

1 

Sistema de Gerenciamento de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip, 
Gestão de frota integrado com 
sis/Aplic Leaut Atual 

1 R$42,00 - 42,00 504,00 

1.1 

Sistema de intermediação de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip em 
rede de postos credenciados 

1 3,50% 12.000,00 35,00 420,00 

1.2 

Sistema de Intermediação de 
peças e assessórios em geral  
via Web ou cartão magnético, 
em rede credenciada. 

1 3,50% 4.000,00 11,67 140,00 

1.3 

sistema de manutenção  
preventiva/corretiva e serviços 
em geral, em rede 
credenciada 

1 3,50% 4.000,00 11,67 140,00 

1.4 
sistema de Rastreamento 
GPRS/GSM com identificador 
de condutor / Diário de Bordo 

1 R$167,00 - 167,00 2.004,00 

PREVISÃO VALOR TOTAL ANUAL 20.000,00 267,33 3.208,00 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ITEM DESCRIMINAÇÀO QTD P.UNIT. PREVISÃO VALOR VALOR 
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OU % GASTO 
ANUAL 

ESTIMADO 

TOTAL 
MENSAL 

ESTIMADO 

TOTAL 
ANUAL 

ESTIMADO 

1 

Sistema de Gerenciamento de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip, 
Gestão de frota integrado com 
sis/Aplic Leaut Atual 

3 R$42,00 - 126,00 1.512,00 

1.1 

Sistema de intermediação de 
combustível por meio de 
cartão magnético ou chip em 
rede de postos credenciados 

1 3,50% 37.792,79 110,23 1322,75 

1.2 

Sistema de Intermediação de 
peças e assessórios em geral  
via Web ou cartão magnético, 
em rede credenciada. 

 3,50% 20.000,00 58,33 700,00 

1.3 

sistema de manutenção  
preventiva/corretiva e serviços 
em geral, em rede 
credenciada 

 3,50% 15.000,00 43,75 525,00 

1.4 
sistema de Rastreamento 
GPRS/GSM com identificador 
de condutor / Diário de Bordo 

3 R$167,00 - 501,00 6.012,00 

PREVISÃO VALOR TOTAL ANUAL 72.792,79 839,31 10.071,75 

       VALOR ANUAL ESTIMADO DE TODAS AS SECRETARIAS A PAGAR A CONTRATADA PELA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  183.322,72 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA DESPESAS DEMANDADA, INCLUINDO AQUISIÇÕES, 
MANUTENÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CONTRATADA 

1.909.915,54 

 
 
4. CLAUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2.019, 
conforme abaixo:  

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO 
10.001.04.122.0003.2070 – reforma e manutenção de maquinas e equipamentos 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  
3.3.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica  
10.001.04.122.0003.2108 – manutenção e encargos com a secretaria de obras 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  
3.3.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica  
10.001.04.122.0003.2127 – aquisição de combustíveis e lubrificantes 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  

mailto:licitacopmda@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 – 3451-1127/1299 – Fax – 3451-1236                   
CEP 78.830-000                        Dom Aquino                          Mato Grosso 

licitacopmda@gmail.com  

ESTADO DE MATO GROSSO 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

SECRETARIA DE SAÚDE 
05.001.10.122.0003.2044 – outras despesas com a Secretaria de Saúde 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  
3.3.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
06.001.12.122.0003.2041 – outras despesas com a Secretaria de Educação Esporte e Lazer 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  
3.3.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica  
06.001.12.361.0035.2102 – aquisição de combustíveis e lubrificantes/sec de educação 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  
06.001.12.361.0035.2128 – manutenção de veículos escolares da frota municipal 
3.3.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica  
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 
09.001.20.122.0003.2067 – outras despesas com a Secretaria de agricultura 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  
3.3.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica  
09.001.20.122.0003.2129 – aquisição de combustíveis e lubrificante / Sec Agricultura 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAE 
10.003.04.122.0003.2028 – aquisição de combustíveis e lubrificantes 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 
10.003.04.122.0003.2066 – outras despesa com departamento de água e Esgoto DAE 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 
3.3.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica  

 
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

04.001.04.122.0003.2106 – manutenção e encargos com a Secretaria de Finanças e Planejamento 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  
3.3.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica  

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
07.001.08.122.0096.2053 – manutenção do conselho tutelar 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  
3.3.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica  
07.001.08.122.0096.2123 – manutenção da Secretaria de Assistência Social e Habitação 
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo  
3.3.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica  

 

5. CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos produtos 
desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal. 
 
5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente 
com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho. 
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5.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a 
fluir após a sua reapresentação. 
 
5.4. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia 
com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões 
Negativas de Débito com a Fazenda Federal e com o FGTS. 
 
5.5 – Apresentação prévia do Cadastro Específico do INSS – CEI, bem como comprovantes de 
recolhimento previdenciário. 
 
6. CLAUSULA SEXTA- DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
6.1. É vedado reajuste de preços antes de decorrido 12 (doze) meses. 
 
6.1.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente 
instrumento, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial 
deste instrumento a partir de determinação, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual 
determinado.  
 
6.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, serão concedidos após decorrido 
12 (doze) meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar 
através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por analise contábil de 
servidores designados pela Prefeitura Municipal. 
 
6.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquele vigente no mercado a época do registro.  
 
6.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Administração 
solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de 
forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 
 
6.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta ata e 
convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais 
empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação 
em caso de fracasso na negociação. 
 
6.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 
 
7. CLAUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
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7.1 – Os recebimentos do objeto da presente aquisição deste edital dar-se-ão conforme o descrito no 
artigo 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, e conforme o disposto a seguir: 

 

7.1.1 – Os itens serão entregues diretamente na bomba de abastecimento, na manutenção 
corretiva e preventiva dos veículos, bem como o gerenciamento da frota se dará a qualquer 
hora do dia ou da noite, na sede do município ou fora dele cujo posto e mecânica, autopeças, 
lava jato, borracharia esteja devidamente credenciado à administradora. 

 

7.2 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos produtos 
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o 
apresentado na proposta. 

 

7.3 – A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando esclarecimentos 
solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, 
qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta. 
 
8. CLAUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade do fornecimento do objeto, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, 
devendo ser exercidos por um representante da Administração, especialmente designado na forma 
dos arts. 67 e 73 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
8.2 - O FISCAL do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução 
do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
8.3 - O SERVIDOR designado para a fiscalização do contrato será o Sr.____________________ 
 
9. CLAUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
 
9.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da 
CONTRATADA: 
 

I - Entregar com pontualidade o produto ofertado; 

 

II - Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do respectivo 
fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que 
sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
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III - Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos e fiscal do 
contrato, objeto da presente licitação. 

 

IV - Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação. 

 
9.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE: 

 
I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
 
II - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento deste Contrato. 
 
III - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 
IV - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

 
10. CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES 
 
10.1 - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  

10.2 -Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer 
das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 
da Lei n. 8.666/93: 

 
I- advertência;  
 
II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
 
III– suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, 
 
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
10.3 - Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
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comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

10.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos 
reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da 
data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 
 

10.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 

10.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido 
pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 
05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
 
11. CLAUSULA ONZE – RESCISÃO 
 
11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo das sanções aplicáveis. 
 
11.2. E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais clausulas e condições do 
contrato; não haja prejuízo a execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração a continuidade do contrato. 
 
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se a 
CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.  
 
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.  
 
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso:  
 
11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  
 
11.5.3. Indenizações e multas.  
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12. CLAUSULA DOZE – VEDAÇÕES  
12.1. E vedado a CONTRATADA:  
 
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.  
 
13. CLAUSULA TREZE - DOS CASOS OMISSOS.  
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, Segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas 
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 
normas e princípios gerais dos contratos. 
 
16. CLAUSULA QUATORZE – PUBLICAÇÃO 
16.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, na imprensa Oficial, no prazo previsto na Lei no 8.666, de 1993.  
 
17. CLAUSULA QUINZE – FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de DOM AQUINO Estado de Mato Grosso, para dirimir questões 
oriundas deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais 
foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas. 

Dom Aquino – MT,    de         de 2019 

 
VALDÉCIO LUIZ DA COSTA  
Prefeito Municipal  
Contratante 
 
 
 
CNPJ Nº  
Contratado 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
LUIZ CASTRO DE SOUZA                       NARALLINNE GABRIELLE SOARES CAMPOS 
RG: 480101 SSP/MT           RG : 1658950-5 SESP/MT 
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Parecer jurídico 
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HOMOLOGAÇÃO 
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