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PLANEJAMENTO SIRP Nº 479/2018

Regime de Execução Indireta: Por preço global - Prestação de Serviços
Tipo: Meno Preço�

 

Licitação com participação ampla
 

 

 

Objeto: Contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos dos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção
e administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo
eletrônico nos veículos, postos próprios do Estado; a manutenção dos equipamentos e o
tratamento de resíduos nestes locais; o apoio à operação dos postos de abastecimento, bem
como o fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel
subtipo S-10); conforme condições, quantidades, exigências e estimativas de acordo com as
especificações e demais detalhamentos consignados em ANEXOS deste Edital.

 

RECIBO
 

A Empresa __________________________ CNPJ n°. ____________________, retirou o
Edital do Pregão acima referenciado e deseja ser informada de quaisquer alterações,

respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail:
_________________________________________________________________________.

___________________________________, aos _______ /_______ / _______

Edital Licitação Central Compras SEPLAG/CENTRAL 2887563         SEI 1500.01.0013124/2018-48 / pg. 1



_________________________________________________
(Assinatura)

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO AA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO – SEPLAG, PELO E-MAIL:
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br..
Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.
 

A Subsecretaria de Gestão Logística e Patrimônio da SEPLAG não se responsabiliza por
comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou que prestar informações
incorretas no mesmo.

Os interessados deverão comunicar imediatamente eventuais atualizações ou modificações
do e-mail, sob pena de ser considerado válido o encaminhamento direcionado ao e-mail
declarado.
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12. DO REGISTRO DE PREÇO E DA HOMOLOGAÇÃO

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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16. DA SUBCONTRATAÇÃO

17. DO PAGAMENTO

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXO DE EDITAL I -     TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL  II -  DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DA FROTA
ANEXO DE EDITAL  III -  - DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES E ANUENTES
ANEXO DE EDITAL IV -  DO CONSUMO POR MUNICÍPIO
ANEXO DE EDITAL V - DA LISTA DE POSTOS 
ANEXO DE EDITAL VI - DAS ATRIBUIÇÕES POR PERFIL DE USUÁRIO NO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO
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GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO
ANEXO DE EDITAL  VII - DAS ESPECIFICAÇÃO DOS RELATÓRIOS
ANEXO DE EDITAL VIII - DA GESTÃO AUTOMATIZADA DO ESTOQUE 
ANEXO DE EDITAL  IX - DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE POSTOS
ANEXO DE EDITAL X - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
ANEXO DE EDITAL  XI - PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DO
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO
ANEXO DE EDITAL XII - DOS TESTES DE SISTEMA
ANEXO DE EDITAL XIII- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS
ANEXO DE EDITAL  XIV- MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO DE EDITAL  XV -   MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO DE EDITAL  XVI -    MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

 

1. PREÂMBULO
 
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SUBSECRETARIA DE GESTÃO
LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
torna pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo
Menor Preço Resultante, em sessão pública, através do site www.compras.mg.gov.br, Registro
de Preços para Contratação da frota de veículos dos órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema
informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veículos, postos
próprios do Estado; a manutenção dos equipamentos e o tratamento de resíduos nestes locais;
o apoio à operação dos postos de abastecimento, bem como o fornecimento de combustível
(gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel subtipo S-10);, de acordo com as
especificações e demais detalhamentos consignados em ANEXOS deste Edital, nos termos da
Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro
de 2002 e do Decreto Estadual n° 44.786, de 19 de Abril de 2008 e Decreto Estadual nº:
46.311/2013.

Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e
pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de
2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.630, de 03 de
outubro de 2007, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009,
 Decreto nº 47.337, de 12 de janeiro de 2018,Decreto Estadual nº 47.524, de 06 de novembro
de 2018 e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro de 2018 e pelas Resoluções
Conjuntas SEPLAG / SEF nº 8.727 de 21 de setembro 2012, nº 8.898 de 14 de junho de 2013
e n.º 4.670, de 5 de junho de 2014, pelas Resoluções SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de
2007, nº. 13, de 07 de fevereiro de 2014 e nº. 10 de 08 de fevereiro do ano de 2018; aplicando-
se subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas
nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante e inseparável para todos os
efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeira Samara de Oliveira Moreira Areal,
designada por meio da Resolução SEPLAG nº 10, de 08 de fevereiro do ano de 2018, e
Equipe de Apoio constituída pelos seguintes servidores: Alvarina Maria Becattini, e Lídia
Camila de Souza Silva Alves.

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado
no item anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro Roney de Aguiar costa,
designado por meio da Resolução SEPLAG nº 10, de 08 de fevereiro do ano de
2018.

1.2. A sessão de pregão terá início no dia 21 de Janeiro de 2019, às
10:30 horas.

1.2.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
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1.3. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do Governo
do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
 

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a eventual
Contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos dos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação,
manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de
dispositivo eletrônico nos veículos, postos próprios do Estado; a manutenção dos
equipamentos e o tratamento de resíduos nestes locais; o apoio à operação dos postos de
abastecimento, bem como o fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum
hidratado e óleo diesel subtipo S-10); e de acordo com as exigências e quantidades
estabelecidas neste edital e seus anexos.

2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal
de Compras e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I, o
licitante deverá obedecer a este último.

 

3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
3.1. Órgão Gerenciador:

3.1.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão de Minas Gerais, por intermédio da Subsecretaria de Gestão Logística e
Patrimônio.

3.2. Órgãos Participantes:

3.2.1. Os órgãos e entidades da Administração Pública a seguir são
participantes e integram todo o procedimento licitatório e a Ata de Registro de
Preços:

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM
ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA TRABALHO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
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INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO MINAS
GERAIS
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NORTE E NORDESTE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MINAS GERAIS
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RÁDIO INCONFIDÊNCIA
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E
CIDADANIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CIÊNCIA E TECNOLOGIA E
ENSINO SUPERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA ESTADO CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SECRETARIA GERAL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR D DO ESTADO DE  MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

3.3. As comunicações, informações e os termos de adesão realizados entre o órgão
gerenciador e os órgãos participantes  serão formalizadas, preferencialmente, em sistema
informatizado, dispensando-se o encaminhamento de documento impresso ao órgão
gerenciador.

3.3.1. Excepcionalmente, por motivos de inviabilidade tecnológica, o órgão gerenciador
poderá dispensar a utilização de sistema informatizado no procedimento de registro de preços,
mediante justificativa anotada nos autos do procedimento de compra.

3.3.2. Na hipótese do item 3.3.1, as comunicações, informações e termos de adesão
entre os órgãos gerenciador, participante e  participante poderão ser formalizados mediante
correspondência eletrônica ou qualquer outro meio eficaz, que deverão ser autuados.

3.4. As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser
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remanejadas ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes do
procedimento licitatório para registro de preços, observada como limite máximo a quantidade
total registrada para cada item.

3.5. Para o remanejamento de quantidades entre órgãos participantes do
procedimento licitatório não será necessária autorização do beneficiário da Ata de Registro de
Preços.

3.5.1. O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo inicialmente informado
pelo órgão participante, com a sua anuência.

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO

4.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão
ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro
até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação.

4.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por
escrito, por meio do e-mail: comprascentrais@planejamento.mg.gov.br.

4.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se
pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato
(endereço completo, telefone e e-mail).

4.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por
meio de e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de
retirada do Edital.

4.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão ou
por licitante, até até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para a abertura da licitação,
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.3.1. O interessado poderá apresentar instrumento de impugnação dirigido
ao Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa
João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo
Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (a/c Samara de Oliveira Moreira Areal), no horário
de 08h00min (oito horas) às 17:00h (dezessete horas ), em envelopes separados,
lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da
empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote), assim como, de
modo alternativo, protocolizado por e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br, observado o prazo previsto no subitem
3.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as
provas que se fizerem necessárias.

4.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será
comunicada aos interessados.

4.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço
http://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitação.

4.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

4.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4.7. As denúncias, petições e impugnações anônimas não identificadas ou não
fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.

4.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
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4.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e expiram
os prazos em dia de expediente na Administração.
 

5.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que conheçam a todas
as exigências contidas neste Edital.

5.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.

5.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do art. 3º do decreto 47.437, de 2018 se dará da seguinte forma:

5.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;

5.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;

5.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;

5.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A
da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;

5.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

5.4. Os beneficiários enquadrados no item 5.3 deste edital deverão declarar, que
cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de
2006, nos termos do parágrafo único do art. 13 Decreto Estadual nº 47.437, de 2018.
 

5.5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
 

5.5.1. No caso da participação de empresas reunidas em consórcio, deverá
acompanhar os documentos de habilitação, a comprovação de compromisso público
ou particular do consórcio, subscrito pelas empresas consorciadas, com
apresentação da proporção de participação de cada uma das consorciadas e
indicação da empresa líder, que deverá representar as consorciadas perante o
Estado de Minas Gerais, observadas as normas do art. 33 da Lei 8.666/93 e do art.
15 do Decreto Estadual nº 44.786/08.

5.5.2. Deverão ser apresentados os documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da
Lei 8.666/1993, por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de
qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para
efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada
consorciado, na proporção de sua respectiva participação.

5.5.3. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas
obrigações do consórcio na fase de licitação e durante a execução do contrato.

5.5.4. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e
o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 4.5.1.

5.5.5. Apenas os consórcios compostos exclusivamente por beneficiários
indicados no item 5.3 poderão usufruir dos benefícios legais da Lei Complementar nº
123, de 2006, desde que a soma do faturamento das empresas consorciadas não
ultrapasse o limite previsto no inciso II, artigo 3º da LC n.º 123, de 2006.
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5.6. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

5.6.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;

5.6.2. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País    

5.6.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art.
87, III, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.6.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas
Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei 10.520, de 2002.

5.6.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento
no art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.6.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores
membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou que nelas
exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Constituição da República.

5.6.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei nº
8.666, de 1993.

5.6.8. Quando permitido consórcio as empresas consorciadas não poderão
participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou simultaneamente
consorciada e de forma isolada.

5.6.9. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
 

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se, nos
termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 06 de novembro de 2018 e Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 novembro de 2018, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na
opção Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data
da sessão do Pregão.

6.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para
atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha
eletrônica de acesso.

6.2. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de
inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação
efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente por terceiros.

6.2.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados
por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor
implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

6.3. Informações complementares a respeito do cadastramento serão obtidas no
site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via e-
mail, cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de atendimento de
Segunda a Sexta das 08:00h as 18:00h.

6.4. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3 que desejar
obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº. 123/06,
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disciplinados no Decreto Estadual nº. 47.437, de 2018 e pela Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, de 2016 deverá comprovar a condição de beneficiário
no momento do seu credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais
no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior
ao cadastramento da proposta comercial.

6.4.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios lista
dos no Decreto Estadual nº 47.437/2018 e será impedido de alterar a informação do
seu porte durante o procedimento licitatório.
 

7. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site
www.compras.mg.gov.br até a data e horário marcados para abertura da sessão, após o
preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do Portal de
Compras - MG de que tem pleno conhecimento das exigências de habilitação e demais
condições da proposta comercial previstas no Edital e seus anexos.

7.2. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências
deste edital e de seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.

7.3. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento
licitatório.

7.4. O encaminhamento da proposta comercial pressupõe pleno conhecimento às
exigências previstas neste edital, sendo consideradas tacitamente conhecidas pelo
proponente.

7.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos,
podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.

 

7.6. As propostas deverão apresentar preço unitário e total por item e por lote,
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço, bem como apresentem marca e modelo.

7.6.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade
exigida, por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

7.6.2. Na proposta de cada fornecedor participante, deverão ser informados
elementos mínimos para identificação do produto ofertado, no tocante a marca e o
modelo, em campo próprio do Sistema.

7.7. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos
sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam
recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e
exclusivamente da contratada.

7.8. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
 

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1. No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão eletrônico com a análise das propostas comerciais.

8.1.1. As propostas comerciais serão analisadas, preservado o sigilo do
licitante, quanto ao atendimento das especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem
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em desacordo ou contenham vícios insanáveis.

8.1.2. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e
não poderá implicar quebra do sigilo do fornecedor, bem como não exime a
Administração da verificação de sua conformidade com todas as especificações
contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da proposta,
do licitante detentor do menor preço para cada lote.

8.1.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

8.2. DOS LANCES:

8.2.1. O pregoeiro divulgará, por meio do Portal de Compras - MG, o resultado
da análise de propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e
as regras de aceitação dos mesmos.

8.2.2. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo
real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes bem como todas
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do
fornecedor.

8.2.3. Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante
cubra o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste
caso, será considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor.

8.2.4. Ressalvada a hipótese de negociação com o primeiro colocado após a
fase de lances, o “chat” não poderá ser utilizado para oferta de lances, devendo o
fornecedor apresentá-los no campo próprio segundo definido no sistema, sob pena
de sua desconsideração e caracterização de ato que perturba a sessão do
procedimento licitatório.

8.2.5. Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam
de fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem
cronológica de recebimento dos lances, segundo apurado pelo sistema do Portal de
Compras.

8.2.6. O proponente não poderá desistir de lance ofertado salvo comprovação
de justificativa plausível a ser analisada pelo pregoeiro durante a sessão de lances.

8.2.7. Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da
proposta comercial apresentada, para efeito da classificação final.

8.2.8. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes
para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.2.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente
após comunicação expressa aos participantes, com a identificação da data e
do horário.

8.2.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o quê
transcorrerá período de tempo randômico de 5 (cinco) até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.2.10. Após o encerramento da sessão de lances, a oferta de lances estará
vedada, não podendo ser utilizado o “chat” para tal finalidade, ressalvada a hipótese
de negociação com o primeiro colocado, sendo que tal comportamento poderá ser
considerado perturbação da sessão do procedimento licitatório.

8.2.11. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
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durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão.

8.3. DO JULGAMENTO

 

8.3.1. O critério de julgamento será o de Menor preço global, apurado de
acordo com o Anexo de Proposta Comercial.

8.3.2. Encerrada a etapa de lances convocar-se-á o beneficiário do Decreto
47.437, de 2018 detentor da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação
de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento)
em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente novo
lance, inferior ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão
do direito de preferência.

8.3.2.1. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.

8.3.2.2. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das
condições habilitatórias do beneficiário obedecerá ao procedimento previsto no
item 8.3.9.

8.3.2.3. Se o beneficiário não apresentar proposta de preços ou não
atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará os beneficiários
remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no subitem 8.3.2,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.3.2.4. Caso não haja beneficiário dentro da situação de empate ou não
ocorra a apresentação de novo lance ou não sejam atendidas as exigências
documentais de habilitação, será classificado provisoriamente em primeiro
lugar o licitante originalmente detentor da melhor oferta.

8.3.2.5. O disposto no item 8.3.2 somente se aplicará quando a melhor
oferta válida não tiver sido apresentada por um dos beneficiários do subitem
5.3.

8.3.3. Definida a ordem de classificação, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e ao valor, decidindo
motivadamente a respeito.

8.3.4. A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima do custo
unitário do item relacionado na planilha de referência da Administração (ou do item
individualmente considerado, superior a qualquer dos lances apresentados), poderá
ter seus valores adequados das seguintes formas:

8.3.4.1. Aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da
proposta inicial, calculado a partir da diferença entre o valor global da proposta
vencedora e o valor global da respectiva proposta inicial, dividida pelo valor
global inicial;

8.3.4.2. Readequação não linear dos preços unitários, a critério do
licitante, respeitado como limite máximo o valor global final ofertado, desde que
os preços unitários finais sejam menores ou iguais aos preços unitários da
proposta inicial;

8.3.5. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre
a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.

8.3.6. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a
todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
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8.3.7. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta
que não atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços
manifestamente inexequíveis.

8.3.7.1. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu
preço.

8.3.7.2. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado,
conforme estabelece o inciso XVII do art. 12 do Decreto Estadual nº 44.786, de
2008, serão admitidos:

8.3.7.2.1. Planilha de custos elaborada pelo licitante, sujeita a exame
pela Administração;

8.3.7.2.2. Documento que comprove contratação em andamento com
preços semelhantes;

8.3.7.3. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá
convocar os licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na
ordem de classificação, para apresentação da documentação e proposta
comercial.

8.3.8. O pregoeiro, via ‘chat’, deverá negociar com o autor da melhor oferta
com vistas à redução do preço;

8.3.9. O sistema identificará o licitante detentor da melhor oferta que deverá
comprovar sua habilitação no prazo máximo de 60 minutos , após a solicitação do
pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da documentação de habilitação e da
proposta comercial atualizada com os valores obtidos no pregão, por meio do e-mail
informado pelo pregoeiro.

8.3.9.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar a
documentação de habilitação, e a proposta comercial atualizada com os
valores e descontos negociados no pregão no prazo máximo de no prazo
máximo de 02 (dois) dias, para o seguinte endereço: SEPLAG/
COMPRAS/CÉLULA 2 - Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 13º
andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901  (a/c
Samara de Oliveira Moreira Areal, (31) 3916-9770 – G13-0701), no horário de
09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em
envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e
identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do
processo e lote).

8.3.9.2. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante
não atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais
licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de
habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

 

9. DA HABILITAÇÃO
Será exigida do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital.

9.1. REGULARIDADE JURÍDICA:

9.1.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais, das declarações constantes no ANEXO
XIV deste Edital.

9.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
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9.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;

9.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou empresas individuais
de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;

9.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

9.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País.

9.1.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.1.7. Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou
particular, ou outro documento indicativo dos propósitos de associação entre os
proponentes, em se tratando de consórcio instituído para o fim específico de
participar do certame.

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda - CNPJ;

9.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;

9.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante,  Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

9.2.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos
federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados, bem como
das contribuições previdenciárias e de terceiros.

9.2.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes
do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos
relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito
Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

9.2.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

9.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de
negativa, nos termos da Lei n° 12.440, de 2011, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1943;

9.2.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos,
ou positivas com efeitos de negativas.

9.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
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9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio
da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;

9.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrados há mais de 3
(três) meses da data de apresentação de proposta, pela variação do IGP-DI (índice
Geral de Preços - Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas -
FGV) ocorrida no período, ou de outro indicador que o venha substituir, comprovando
que a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a
[Inserir valor].

9.3.2.1. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente datadas e assinadas
pelo responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.3.3. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser
apresentados em cópia autenticadas das folhas do livro diário onde os mesmos se
encontram transcritos, acompanhados de cópia autenticadas dos termos de abertura
e encerramento dos respectivos livros, ou por publicações em jornais de grande
circulação ou diário oficial, quando se trata de Sociedade Anônima.

9.3.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital
– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente aderiram ao
sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.594, de
2015, poderão apresentar a ECD para os fins previstos no item 8.3.2 do edital.

9.3.5. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período da existência da sociedade.

9.3.6. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada
por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se
habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a maiores ou iguais
a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas:
 

 

9.3.7. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1(um), em
qualquer um dos índices apresentados no item 9.3.6, o mesmo deverá apresentar
comprovação do valor do patrimônio líquido mínimo de  5% sobre o valor do lance
vencedor.

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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9.4.1. Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com
as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de
Referência ANEXO I a este Edital, por meio da apresentação de atestados de
desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

9.4.1.1.  Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para prestação dos serviços ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de
50% (cinquenta por cento) das quantidades apresentadas no Anexo I;

9.4.2. Os atestados deverão conter:

9.4.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).

9.4.2.2. Local e data de emissão.

9.4.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações.

9.4.2.4. Período da execução da atividade.

9.4.3. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 9.4.1, é
admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do
objeto da licitação.

9.4.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro,
todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local
em que foram executadas as atividades.
 

9.5. DECLARAÇÕES:
9.5.1. Serão exigidas as declarações abaixo, cujas sugestões de modelo para
os itens 9.5.1.1 e 9.5.1.2 seguem anexas a este edital:

9.5.1.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de
1993, declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que
em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, na forma da lei. Conforme modelo anexo a este Edital.

9.5.1.2. Para cumprimento do parágrafo único do art. 13 do Decreto
Estadual nº 47.437, de 2018, quanto aos beneficiários enquadrados no item
5.3, declaração, segundo item 5.4, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como tal, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

9.6.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor
no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal
não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade
em vigor.

9.6.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade
vencido, será assegurado ao fornecedor o direito de encaminhar o documento

Edital Licitação Central Compras SEPLAG/CENTRAL 2887563         SEI 1500.01.0013124/2018-48 / pg. 15



via e-mail, no prazo máximo informado no item 8.3.9.

9.6.1.2. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para
este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC,
mesmo que estejam com a validade expirada.

9.6.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados via
e-mail, no formato PDF, no momento da análise dos documentos de habilitação.

9.6.2.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do
certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões
constitui meio legal de prova.

9.6.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo
essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários
para verificação, o licitante será inabilitado.

9.6.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter,
de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.

9.6.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz;

9.6.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão
estar no nome da filial;

9.6.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;

9.6.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número
do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.6.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará
a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais
cabíveis.

9.6.5. Aos beneficiários listados no item 5.3 será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para
regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da divulgação
da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor classificado, conforme
disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual 47.437, de 2018.

9.6.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor.

9.6.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiário
regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro deverá
suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que
todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horário
informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de
pregão do lote em referência.
 

10. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o participante do certame terá até
10 (dez) minutos para manifestar, imediata e motivadamente, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de
3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para apresentação das razões de
recurso, ficando os demais participantes, desde logo intimados, sem necessidade de
publicação, a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, contados do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
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10.2. Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a
manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das
razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados
por meio do sistema eletrônico, em formulários próprios, nos termos do art. 13, XLI, do
Decreto nº 44.786, de 2008, e, em caso de indisponibilidade técnica ou material do
sistema oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail, observados os
prazos previstos no item 10.1

10.3. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente
identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada
mediante documento protocolizado junto ao [Inserir endereço, se for Cidade Administrativa,
manter a seguinte redação]: PROTOCOLO GERAL – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 –
Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (a/c <
>), no horário de 09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos),
em envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados
com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote),
observados os prazos previstos no item 10.1.

10.4. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo
estabelecidos no item 10.1 do edital, além de que, a falta de manifestação imediata e
motivada do fornecedor, importará decadência do direito de recurso.

10.4.1. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro poderá
não conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos
processuais, como sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação, vedado exame prévio da questão relacionada ao mérito do recurso.

10.5. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão, sendo que o acolhimento de
recurso importará validação exclusivamente dos atos suscetíveis de aproveitamento.

10.6. Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados ao
pregoeiro, que poderá:

10.6.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;

10.6.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a
autoridade competente, conforme art. 8° do Decreto nº 44.786, de 2008.

10.6.3. Inadmitir o recurso exclusivamente por falta de pressupostos
processuais recursais de existência ou de validade e de desenvolvimento, observado
item 10.4.1.

10.7. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

10.8. A decisão do recurso será divulgada no sítio eletrônico
www.compras.mg.gov.br, no campo quadro de avisos do referido pregão, bem como
comunicada via e-mail ao licitante recorrente e aos que apresentaram contrarrazões.

 

11. DO REGISTRO DO PREÇO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual
serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível
para consulta no site www.compras.mg.gov.br.

11.2. O Pregoeiro registrará o preço do licitante vencedor quando inexistir recurso
ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela
autoridade competente.

11.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade
dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta registrará o preço do licitante
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vencedor e homologará o procedimento licitatório.

11.4. Todos os participantes são convidados e incentivados a registrarem seus
preços e compor o cadastro de reserva, mesmo que não tenham sido vencedores dos lotes
disputados, seguindo a ordem de classificação e desde que o preço apresentado seja
compatível com a referência da Administração para a contratação.

11.4.1. Os licitantes que desejarem ter seus preços registrados deverão
apresentar toda a documentação exigida para comprovação da condição de
habilitação em pleno atendimento deste edital.

 

12. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Os licitantes classificados, se desejarem, poderão registrar os seus preços
na Ata, desde que manifestem esta intenção ao final da sessão de lances desde que
aceitem fornecer nas mesmas condições e preço do licitante vencedor do certame.

12.1.1. Os licitantes classificados que manifestarem a intenção de registrar
preços na Ata terão sua proposta e documentação de habilitação analisadas e
deverão encaminhar a documentação, de habilitação, conforme disposto no item 9 do
edital.

12.1.2. O registro de preços em Ata estará condicionado à análise de
aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação.

12.1.3. A convocação dos licitantes respeitará a ordem de classificação
constante da ata e ocorrerá, sucessivamente, sempre que seja cancelado o registro
do preço do beneficiário atual da ata.

12.2. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação,
procederem à assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, a qual, após
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas.

12.2.1. Para assinatura eletrônica, se for o caso, o(s) licitante(s) interessado(s)
deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de
Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link https://goo.gl/DRLXHo, e clicar em "Clique
aqui se você ainda não está cadastrado". Após finalizar o cadastro de usuário externo
no SEI, deverá (ão) encaminhar cópia digitalizada, para o e-mail
atendimentosei@planejamento.mg.gov.br, dos seguintes documentos:

12.2.1.1. RG e CPF.

12.2.1.2. Contrato Social e/ou Procuração para assinar documentos pela
empresa.

12.2.1.3. Comprovante de endereço atualizado, em nome do usuário, com o
mesmo endereço utilizado no momento do cadastro.

12.2.1.4. A depender do tipo de processo, poderá ser solicitada
documentação complementar para efetivação do cadastro.

12.2.1.5. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

12.2.1.6. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo
eletrônico, conforme Decreto n° 47.222, de 2017, e demais normas aplicáveis,
admitindo como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada
(login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido
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das ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de
apuração civil, penal e administrativa.

12.3. O prazo previsto para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.

12.4. O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluído, na forma do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das
sanções previstas em lei.

12.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
 

13. DA VIGÊNCIA DA ATA
13.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.

 

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis, tais
como termo de contrato, ordem de serviço, ou documento equivalente, sendo o fornecedor
convocado para aceitar ou retirar o documento, de acordo com os arts. 62 e 64 da Lei nº
8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002, e ainda, obedecidas as disposições pertinentes do
Decreto n.º 46.311/2013.

14.1.1. O fornecedor detentor do preço registrado, na contratação, deverá
comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação.

14.1.2. Caso o fornecedor detentor do preço registrado não apresente situação
regular no ato da assinatura do termo de contrato, emissão da ordem de serviço, ou
documento equivalente, não compareça quando convocado ou não retire o
documento no prazo estipulado será cancelado seu registro na ata e convocados os
fornecedores registrados com base nos arts. 11 e 12 do Decreto Estadual 46.311/13
e, não os havendo, os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação,
conforme item 12.5.

14.1.3. É facultado à Administração, quando o convocado não aceitar ou retirar
o termo de contrato, ordem  de serviço ou documento equivalente no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com
o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista
no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

14.2. O representante legal do licitante que tiver registrado em ata a proposta
vencedora deverá aceitar ou retirar o termo de contrato, ordem de serviço, ou documento
equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da
comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art. 18, §2º do Decreto nº.
44.786, de 2008.

14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para aceitar ou retirar o termo
de contrato, ordem de serviço ou documento equivalente, decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
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15. DA SUBCONTRATAÇÃO
 

15.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto conforme
especificado no Termo de Referência ANEXO Ia este edital, desde que autorizada pela
CONTRATANTE.

15.2. A subcontratada também deverá cumprir os requisitos de habilitação, em
especial os requisitos de habilitação técnica.

15.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante
o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratação.

 

16.  DO PAGAMENTO
16.1.  O pagamento pelo fornecimento de combustível será feito individualmente por
cada órgão/ entidade comprador no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação
da Nota Fiscal/ Fatura.

16.1.1.  A referida Nota Fiscal/ Fatura deverá conter: o tipo de combustível, o quantitativo
que foi entregue por local, o Órgão ou Entidade que deverá providenciar o pagamento, em
conformidade com a indicação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR da ata na “Autorização
de Fornecimento” expedida.

16.1.2. Deverá ser emitida uma Nota Fiscal/ Fatura para cada pedido de combustível
efetivamente entregue em um dos locais mencionados nos Anexos IV e V deste Edital.

16.1.2.1.  O fluxo de faturamento das aquisições de combustível deve estar contemplado no
sistema de gestão, de forma vinculada a cada pedido,

16.1.3.  O valor do combustível será atualizado mensalmente, para mais ou para menos,
considerando a variação resultante do preço de venda às distribuidoras, apurada do primeiro
ao último dia do mês anterior, por meio de publicação oficial que reflita a variação de mercado.

16.2. A remuneração do FORNECEDOR decorrente do gerenciamento dos
abastecimentos será resultante da aplicação do Valor da Transação e da nota de avaliação do
Instrumento de Medição de Resultados, de que trata o Anexo X sobre o volume total dos
abastecimentos efetivos, conforme fórmula:

PGA = VT x VolTA x IMR, em que:

PGA: Remuneração decorrente do gerenciamento dos abastecimentos;

VT: Valor da Transação (em reais), conforme proposta comercial e termo contratual;

VolTA: volume total dos abastecimentos no período; 

IMR: Valor da nota de avaliação do Instrumento de Medição de Resultados.

16.2.1. Para cálculo da Remuneração decorrente do gerenciamento dos abastecimentos,
deve-se somar o volume de todos os abastecimentos realizados por cada órgão no período
conforme tabela constante do Anexo XI;

16.2.2. A Remuneração decorrente do gerenciamento dos abastecimentos deverá constar
no relatório analítico de despesa (presente no sistema do FORNECEDOR) e ser aprovado pelo
órgão/entidade anuente antes da emissão da respectiva fatura, em conformidade com as regras
de pagamento dispostas neste Edital.

16.2.3. Após o término de cada mês, o FORNECEDOR deverá apresentar um relatório
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analítico de despesas, a ser aprovado pelo órgão ou entidade participante para a emissão da
respectiva da nota fiscal/fatura, de acordo com os seguintes procedimentos:

16.2.4.  No primeiro dia útil subseqüente ao fim do mês em que foi prestado o serviço, o
FORNECEDOR deverá entregar/ disponibilizar um relatório analítico de despesas contendo os
quantitativos totais mensais dos abastecimentos realizados, contendo ainda as seguintes
informações:

16.2.4.1. Identificação do posto (Nome e Endereço)

16.2.4.2. Identificação do veículo (placa e marca/modelo);

16.2.4.3. Hodômetro do veículo no ato do abastecimento;

16.2.4.4. Tipo de Combustível

16.2.4.5. Data/Hora do abastecimento

16.2.4.6. Quantidade de litros

16.2.4.7.  Valor da operação

16.2.4.8.  Identificação do Condutor (Nome e CPF)

16.3. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE através do Sistema Integrado
de Administração Financeira – SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos
credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação do
serviço, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais.

16.3.1. Na ocorrência da necessidade de providências complementares por parte da
CONTRATADA, o decurso do prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem
a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida a atualização
financeira. 

16.3.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais
débitos da CONTRATADA, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra
terceiros.

16.3.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária
dos órgãos e entidades participantes, dos orçamentos em vigor durante o período de execução
do contrato.

16.3.4. A CONTRATADA deverá emitir 02 (duas) Notas Fiscais/Faturas: uma referente ao
fornecimento de combustível e outra referente aos serviços prestados, observadas as seguintes
regras:

16.3.5. O pagamento pelos serviços prestados será feito individualmente por cada órgão/
entidade no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação da Nota Fiscal/ Fatura.

16.3.6. A validação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta contratação,
inclusive aquelas emitidas eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo de  Fatura
Eletrônica - e-Fatura, disponibilizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e
Serviços - SIAD, disponível no sítio www.compras.mg.gov.br.

16.3.7.  O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à previa conferência pelo gestor do
contrato, conforme dispõe o Decreto estadual nº 45.035/2009.

16.3.8.  As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento, considerado válido pela CONTRATANTE.

16.4. Será admitida a repactuação do preço relativo ao apoio ao serviço de
gerenciamento do postos, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.

16.4.1. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a
partir da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data
do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta.
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16.4.2. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da
data da última repactuação ocorrida.

16.4.3. As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada ao
CONTRATANTE, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio
de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção
coletiva que fundamenta a repactuação.

16.4.4. A contratada deverá requerer a repactuação até a data da prorrogação do
contrato, ou, no caso do último período prorrogado, até o prazo final de vigência contratual, sob
pena de preclusão lógica.

16.4.5. A repactuação deverá incidir apenas sobre os custos salariais previstos na
planilha de custos e formação de preços, conforme as normas coletivas de trabalho, nos termos
do art. 11, §1º, do Decreto Estadual n. 46.559/2014.

16.4.5.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

16.4.5.2. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se:

I - os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;

II - as particularidades do contrato em vigência;

III - o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;

IV - a nova planilha com a variação dos custos apresentada;

V - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas
ou outros equivalentes; e

VI - a disponibilidade orçamentária dos Órgãos Anuentes.

16.4.6. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de
sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos
custos.

16.4.6.1. O prazo referido no item 16.4.6, ficará suspenso enquanto a contratada não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação
da variação dos custos.

16.4.7. O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela contratada.

16.4.8. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:

16.4.8.1. A partir da publicação do termo aditivo;

16.4.8.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou,

16.4.8.3.  Em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver
revisão do custo de mão-de-obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou
sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada
para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da
anualidade em repactuações futuras.

16.4.8.3.1.  No caso previsto no item 16.4.8.3, o pagamento retroativo deverá ser concedido
exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença
porventura existente.

16.4.9.  Entende-se como planilha de custos e formação de preços o documento a ser
apresentado contendo o detalhamento de todos os custos que compõem os preços, passando
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a fazer parte integrante do contrato, orientando as repactuações e adições.

16.4.9.1. Os custos com remuneração e benefícios, cujos valores forem determinados nas
convenções coletivas da categoria, bem como os encargos sociais e trabalhistas, cujas bases
de cálculo consignem verbas desta natureza, deverão ser reajustados pelos índices
estabelecidos nestes acordos;

16.4.9.2. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do
faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores por
meio do e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata ou em assinar o
termo de contrato decorrente da Ata, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
bem como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas condições
especificadas neste edital e anexos, caracterizam o descumprimento total das obrigações
assumidas e permitem a aplicação de sanções.

17.2. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

17.2.1. advertência por escrito;

17.2.2. multa, até os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

17.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;

17.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço  após ultrapassado
o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega
com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado,
ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;

17.2.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

17.2.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

17.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;

17.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

17.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5.

17.4. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA e/ou cobrada judicialmente.

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012.

17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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17.6.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

17.7. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

17.8. As sanções relacionadas nos itens 17.2.3, 17.2.4 e 17.2.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

17.9. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

17.9.1. Retardarem a execução do objeto;

17.9.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração;

17.9.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.

17.9.4. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.

18.2. Todos os documentos relativos a essa licitação, enviados por meio físico, nas
hipóteses previstas na lei e neste edital, deverão ser entregues em envelopes lacrados,
rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da empresa licitante e
do processo licitatório (nº. do pregão e lote).

18.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisões.

18.4. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo
I deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da
contratação.

18.5. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão
do pregão.

18.6. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

18.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

18.8. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou
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venha a ser.

18.9. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital
de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br.

 

 

 

 

Lucas Vilas Boas Pacheco
Gestor da Central de Compras MG

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Lucas Vilas Boas Pacheco, Diretor(a), em
10/01/2019, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2887563 e o código CRC 9BA17A59.

 

 

Referência: Processo nº 1500.01.0013124/2018-48 SEI nº 2887563
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Central de Compras

ANEXOS

 

 
 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

1 - OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a contratação do serviço de gerenciamento do
abastecimento da frota de veículos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,
por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e
integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veículos, postos próprios do Estado; a
manutenção dos equipamentos e o tratamento de resíduos nestes locais; o apoio à operação
dos postos de abastecimento, bem como o fornecimento de combustível (gasolina comum,
álcool comum hidratado e óleo diesel subtipo S-10);conforme especificações e condições
gerais de fornecimento e execução contidas neste termo de referência.

Item Quantidade
Estimada

Unid. de
aquisição

Descrição do
item 

Valo Unitário
(COM ICMS)
R$ 

Valor
Unitário
(SEM
ICMS)
R$

Valor
Total 
(com
ICMS)
R$

Valor
Total
(sem
ICMS)
R$

1 2.321.000,00 Litros

ÁLCOOL
COMBUSTÍVEL
AUTOMOTIVO -
TIPO:
HIDRATADO;

    

2 62.913.000,00 Litros
GASOLINA
AUTOMOTIVA -
TIPO: COMUM;

    

3 13.168.000,00 Litros

ÓLEO DIESEL
COMBUSTÍVEL
AUTOMOTIVO -
TIPO: S10
(MENOS
ENXOFRE)

    

4 78.402.000,00 UNIDADE

GERENCIAMENTO
DO
ABASTECIMENTO
DE VEÍCULOS
POR MEIO DE
SISTEMA E
DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS
DE GESTÃO

 N/A  N/A

1.1. - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação do serviço de gerenciamento e apoio à
operação do abastecimento da frota de veículos dos órgãos e entidades relacionados no Anexo
II deste Edital, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema
informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veículos, postos
próprios do Estado; a manutenção dos postos de abastecimento, equipamentos e o tratamento
de resíduos nestes locais; bem como o fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool
comum hidratado e óleo diesel sub-tipo S10);conforme especificações e condições gerais de
fornecimento e execução contidas neste termo de referência.

1.1.2 - A frota estadual é compreendida por automóveis, camionetas, caminhonetes, utilitários,
ônibus, micro-ônibus, caminhões e motocicletas. Conforme dados extraídos do Sistema
Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD) do Governo de MG, em 23/11/2018
a frota ativa corresponde a  23.461 veículos.

1.1.3 - Esta contratação não abrange o controle dos abastecimentos do maquinário de
propriedade ou em uso pela Administração estadual.

1.2 - O serviço de gerenciamento do abastecimento inclui:

1.2.1 - A implantação, a manutenção e a administração de um sistema informatizado e
integrado, com a instalação de dispositivos eletrônicos nos veículos e postos próprios do
Estado;

1.2.2. - O fornecimento, instalação e manutenção de sondas magnetostrictivas e os respectivos
sistemas/consoles de operação das sondas;

1.2.3 - A manutenção dos equipamentos e o tratamento de resíduos desses locais; e 

1.2.4 - O apoio ao serviço de operação dos postos (abastecimento e manutenção/limpeza).

1.3 - Para os fins deste Termo de Referência, define-se:

1.3.1 - Gestor de Frota do Estado (GFE): servidor(es) da Seplag com atribuição de gestor de
frota do Estado;

1.3.2 - Gestor de Frota do Órgão/Entidade (GFO): servidor(es) do órgão ou entidade com as
atribuições de gestor de frota do Órgão/Entidade;

1.3.3 - Gestor de Frota de Unidade/Base Operacional (GFU): servidor(es) do órgão ou entidade
com as atribuições de gestor de frota de unidade administrativa do Órgão/Entidade;

1.3.4 - Gestor de Posto Próprio (GPP): servidor(es) dos órgãos Polícia Militar de Minas Gerais,
Polícia Civil de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais que farão a gestão
do posto ao qual estão vinculados;

1.3.5 - Frentista: empregado contratado pelo fornecedor para realizar o apoio ao serviço de
operação de postos; e

1.3.6 - Gestor Multipostos: servidores da PMMG e CBMMG que farão a gestão dos diversos
postos de seu órgão.

1.3.7 - O Item 4 da tabela do item 1 - Do Objeto deverá ter seu valor detalhado conforme os
custos dos itens, nos termos do subitem do detalhamento do  GERENCIAMENTO DO
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS POR MEIO DE SISTEMA E DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS DE GESTÃO:

Item Valor
R$

Serviço de apoio à operação dos postos (conforme subitem 8.4 do Termo de
Referência)  

Equipamentos necessários para Gestão Automatizada do Estoque (conforme
subitem 8.3)  

Sistema de automação (conforme subitem 8.2 do Termo de Referência)  

2 - DOS LOTES:

O consumo estimado de combustível para o período de 36 (trinta e seis) meses, informado
pelos órgãos e entidades, no ato de sua adesão a este Registro de Preços, em quantidades
globais, é apresentado a seguir, e o consumo por município é apresentado no Anexo III deste
Edital.

COMBUSTÍVEL POR 36 (TRINTA E SEIS)
MESES

ÁLCOOL

ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO TIPO COMUM,
HIDRATADO

2.321.000,00

GASOLINA

GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM.
62.913.000,00

DIESEL

ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10
(MENOS ENXOFRE)

13.168.000,00

TOTAL 78.402.000,00

3 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

O atual modelo de abastecimento que atende a maior parte da frota de Minas Gerais é o
Gestão Total do Abastecimento, que consiste no controle automatizado dos abastecimentos via
dispositivos instalados nos veículos e nos postos de combustível de propriedade do Estado.

Esse modelo é decorrente do modelo POC – Posto Orgânico Coletivo - que evoluiu permitindo
que cada órgão/entidade passe a comprar o combustível no atacado e o armazene em um dos
postos próprios do Estado, ficando com um saldo que o habilite a abastecer os respectivos
veículos em qualquer posto da rede interna do Governo do Estado de Minas Gerais, de tal forma
que cada órgão/entidade comprador possua uma conta de combustível e os postos sejam
"caixas automáticos" para a retirada de combustível.

Uma evolução do Gestão Total do Abastecimento em relação ao POC está na automação dos
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abastecimentos, tendo em vista o gerenciamento desses via sistema informatizado de gestão.
Este modelo não só proporciona uma melhoria sobre controle dos abastecimentos, mas
também a redução dos custos de abastecimento da frota estadual de veículos, "subindo" na
cadeia de fornecimento, ou seja, pela aquisição de combustível no atacado e não no varejo, o
que elimina custos intermediários.

Quanto ao controle, optou-se por dispositivos acoplados aos veículos, haja vista sua segurança
e confiabilidade. Com eles, há a garantia de que o combustível que sai da bomba abastece
determinado veículo. Não há a possibilidade de se efetuar, com um mesmo dispositivo, o
abastecimento de outro veículo, senão daquele no qual o dispositivo está instalado.

Ao órgão gestor da licitação compete o controle dos estoques dos postos e do saldo dos
órgãos. A soma do combustível estocado nos tanques de todos os postos deve ser igual à
soma do saldo dos órgãos que abastecem via sistema, menos as perdas e evaporações.

O Estado possui hoje 71 postos de combustíveis, distribuídos em 56 municípios, que atendem a
cerca de 75% da demanda de combustível dos órgãos e entidades estaduais. Esses postos
pertencem a órgãos de segurança pública, sendo estratégicos às suas atividades.

No período de Janeiro de 2016 a Outubro de 2018 (últimos 34 meses), foram registrados nos
postos que compõem a rede do modelo Gestão Total dos Abastecimentos 1.933.433 (um
milhão novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e três ) abastecimentos, de 70 órgãos
estaduais, correspondendo a 59.157.368 (cinquenta e nove milhões, cento e cinquenta e sete
mil, trezentos e sessenta e oito) litros.

Todas essas aquisições de combustível foram realizadas diretamente do distribuidor, com
preço de atacado, sendo de valor inferior ao praticado em postos de rua.

Em vista do exposto, o abastecimento da frota estadual na rede interna de postos de
abastecimento mostra-se viável.

4 - JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E TIPO DA LICITAÇÃO:

O modelo de Gestão Total do Abastecimento, objeto desta contratação, fora licitado
anteriormente utilizando-se a modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, à época
por meio do Planejamento 35/2010 da Polícia Militar de Minas Gerais. Tal modalidade e tipo
permitiu a concentração da demanda dos diferentes órgãos e entidades em um só processo, de
maneira a possibilitar ganhos de escala e a obtenção de menores preços. A realização do
registro de preço ainda garante menor mobilização da Administração, tendo em vista que tal
modalidade permite a instrução processual do procedimento licitatório em uma única unidade
administrativa, restando apenas o procedimento de celebração e formalização dos contratos ao
conjunto de Órgãos e Entidades participantes.

Ressalta-se que, quando deste planejamento, teve-se a participação de outros Poderes na
qualidade de órgãos participantes do Registro de Preços (Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais e
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, além da Defensoria Pública de Minas Gerais), o
que só foi possível pela adoção desta modalidade e tipo.

Por fim, mantém-se também a modalidade de Licitação escolhida, qual seja, o Pregão
Eletrônico, visto que o Decreto nº 44.786, de 18 de abril de 2008, considera o serviço de
fornecimento de combustível como um serviço comum.

5 - DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.1 - Será admitida a participação de empresas reunidas em consórcios, observados os
seguintes requisitos:

5.2 - No caso da participação de empresas reunidas em consórcio, deverá acompanhar os
documentos de habilitação, a comprovação de compromisso público ou particular do consórcio,
subscrito pelas empresas consorciadas, com apresentação da proporção de participação de
cada uma das consorciadas e  indicação da empresa líder, que deverá representar as
consorciadas perante o Estado de Minas Gerais, observadas as normas do art. 33 da Lei
8.666/93 e, ainda, as normas do art. 15 do Decreto Estadual nº 44.786/08.

5.3 - As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do
consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato.

5.4 - No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I do artigo 15 do
Decreto Estadual nº 44.786/08.

5.5 - Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro do
consórcio, nos termos do compromisso referido no item 5.2.

5.6 - As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou de forma isolada.

 

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1 - Será exigida comprovação de qualificação técnica para desempenho de atividade
pertinente e compatível com as características, quantidades e prazos do objeto da licitação
através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, com firma reconhecida, do comprobatório da capacidade técnica
para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação dos serviços prestados, das
condições de prestação, do  fornecimento e qualidade do material, do atendimento,
cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento.

6.2 - Será permitido atestados compatíveis com o objeto, sendo para o fornecimento de
combustível e  para a prestação do serviço de gerenciamento do abastecimento. Cada atestado
deverá conter:

6.2.1 - a razão social e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço,
telefone, fax);

6.2.2 - local e data de emissão;

6.2.3 - nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das
informações;

6.2.4 - Afirmação de que o licitante forneceu combustível pelo menos 50% (cinquenta por cento)
do correspondente ao consumo anual apresentado neste Edital no Anexo III, e que prestou o
serviço de gerenciamento para frota de pelo menos 2.000 (dois mil) veículos.

6.2.5 - Para fins de qualificação técnica, as empresas organizadas em consórcio serão
consideradas como um único licitante, devendo apresentar os atestados, nos termos deste item.

6.2.6 - Cada empresa participante do consórcio deverá apresentar atestados.

 

7 - CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7 - CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL ofertado para o lote único,
observado o prazo de fornecimento, as especificações técnicas e as demais condições
definidas neste Edital.

7.2 - Exame da aceitabilidade da proposta

7.2.1 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor oferta,
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.2.1.1. - Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e o valor estimado da contratação.

7.2.1.2 - Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos
do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação.

7.2.2 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender
às exigências fixadas neste Edital ou determinar preços manifestamente inexeqüíveis.

7.2.3 - Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que
o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

7.2.4 - Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:

7.2.4.1 - Planilha de custos elaborada pelo licitante;

7.2.4.2 - Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes; 

7.2.5 - Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar os licitantes
detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para análise de
sua aceitabilidade

7.3 - Da Avaliação do Sistema

7.3.1 - Para concluir a análise quanto à aceitabilidade da proposta, a sessão será suspensa
para que o licitante da oferta de menor preço considerada aceitável realize, em até 05 (cinco)
dias úteis, a apresentação simulada do funcionamento de seu sistema de gerenciamento do
abastecimento, a fim de ser validado o pleno atendimento às especificações exigidas neste
Termo de Referência.

7.3.2 - A data da apresentação poderá ser postecipada por até 15 (quinze) dias, desde que o
licitante faça requerimento justificado antes da data inicialmente indicada, que deverá ser
formalmente deferido pela Administração;

7.3.3 - Para a montagem de prova de conceito do sistema, o órgão licitante disponibilizará as
instalações do posto próprio localizado no Centro de Motomecanização e Intendência _CMI da
PMMG no seguinte endereço: Av. Amazonas, 6455 - Gameleira, Belo Horizonte - MG, 30510-
000

7.3.4 - Qualquer alteração quanto ao local será tempestivamente comunicada pela Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG no Portal de Compras do Estado de Minas
Gerais.

7.3.5 - O sistema será avaliado na forma do Anexo XIII deste Edital, que contém informações
sobre os componentes da prova de conceito, as regras da avaliação, os testes que serão
realizados, bem como os critérios para sua análise e aprovação.

7.3.6 - O sistema será avaliado no prazo de 02 (dois) dias úteis, podendo tal prazo ser
ampliado, mediante justificativa fundamentada e aprovada pela Seplag.

7.3.7 - Caso o sistema avaliado não atenda às especificações exigidas neste Edital, o licitante
detentor da melhor oferta será desclassificado, sendo convocado o licitante subsequente que
tiver ofertado menor preço, para realizar a referida apresentação, e assim sucessivamente, até
a validação de uma apresentação que atenda os requisitos exigidos.

7.3.8 - O licitante que deixar de realizar a apresentação nos termos aqui apresentados terá sua
proposta desclassificada.

 

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

8.1 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DE COMBUSTÍVEL

8.1.1 - O fornecimento de combustível deverá ser realizado diretamente pelo FORNECEDOR
nos postos próprios do Estado, relacionados no Anexo V deste Edital, a partir da “Autorização
de Fornecimento” de combustíveis emitida exclusivamente pelo órgão/entidade contratante.

8.1.2 - Para fins deste Termo de Referência, define-se:

8.1.2.1 - Pedido de combustível: solicitação realizada pelo Gestor Central ao fornecedor para
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entregar combustível; e

8.1.2.2 - Autorização de Fornecimento: demanda do órgão/ entidade contratante que irá compor
o pedido de combustível realizado pelo Gestor Central ao fornecedor.

8.1.3 - Os pedidos de combustível deverão ser feitos diretamente no sistema disponibilizado
pelo FORNECEDOR, que deverá gerar um protocolo para cada solicitação de fornecimento
realizada.

8.1.3.1 - O sistema deve apresentar o status do pedido de combustível, que deverá ser alterado
de acordo com o andamento e competências de cada uma das partes envolvidas na
solicitação/ pedido de combustível;

8.1.4 - As solicitações dos órgãos/entidades contemplarão o mínimo de mil litros por tipo de
combustível;

8.1.5 - Os pedidos de combustível ao Fornecedor contemplarão o mínimo de cinco mil litros por
tipo de combustível;

8.1.6 - As entregas de combustível nos postos próprios devem observar às condições que
seguem:

8.1.4.1 - O fornecimento de combustível nos postos próprios do Estado deverá ser feito em até
30 (trinta) horas, contadas a partir do pedido de combustível registrado no sistema;

8.1.4.2 - As entregas de combustível devem ser efetuadas, exclusivamente, de segunda a sexta-
feira, das 08 às 17 horas;

8.1.4.2.1 - Em situações excepcionais, a entrega poderá ser feita fora dos dias e horários
previstos no item anterior mediante autorização prévia da SEPLAG e contato com o posto que
fará o recebimento;

8.1.4.3 - O FORNECEDOR deverá utilizar caminhão de transporte equipado com bomba
adequada a abastecer tanques aéreos e subterrâneos de combustíveis, sem a necessidade de
alimentação ou conexões externas para o seu funcionamento, provido pelo CONTRATANTE.

8.1.5 - Os combustíveis fornecidos aos postos próprios do Estado deverão estar dentro das
especificações estabelecidas pela ANP e/ou INMETRO;

8.1.6 - O FORNECEDOR deverá disponibilizar - em todos os postos listados no ANEXO V - kits
para análise da qualidade do combustível que devem conter, no mínimo, densímetros e
termômetros específicos para cada tipo de combustível;

8.1.7 - O FORNECEDOR deverá enviar ao Gestor de Frota do Estado (GFE), mensalmente,
uma análise do Poder Calorífico Inferior (PCI) de cada carga de combustível entregue.

8.1.8 - Estão previstos 4 (quatro) regimes de funcionamento aos postos próprios, a saber:

8.1.8.1 - Segunda a Sexta-feira, de 07:00 às 19:00 horas, em 02 turnos de 6 (seis) horas cada;

8.1.8.2 - Segunda a Domingo, de 07:00 às 19:00 horas, em turnos de 12 (doze) horas cada;

8.1.8.3 - Segunda a Domingo, de 07:00 às 23:00 horas

8.1.8.4 - Segunda a Domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em 02 turnos de 12 horas cada;

8.1.9 - A carga horária correspondente serviço de apoio à operação de postos em cada posto
estará definida no ANEXO V.

8.1.9.1 - Nos postos em que o horário de funcionamento for superior à carga horária do serviço
de apoio à operação de postos, o mesmo poderá ser prestado por servidor público civil ou
militar, à conveniência do gestor do posto. 

8.2 - DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E DOS EQUIPAMENTOS

8.2.1 - O controle dos abastecimentos da frota de veículos dos órgãos e entidades
participantes  ocorrerá por meio de dispositivos eletrônicos instalados em cada veículo, bem
como dispositivos, equipamentos, softwares e demais insumos necessários, instalados nas
bombas e nos postos próprios do Estado;

8.2.1.1 - A implantação do Sistema de gerenciamento do abastecimento será realizada em
ondas de acordo com o cronograma apresentado no Anexo VI deste Edital.

8.2.2 - Os dispositivos a serem instalados nos veículos deverão possibilitar a validação de
parâmetros pré-definidos e a transmissão dos dados dos veículos no ato do abastecimento, on-
line e real time, de forma automatizada, sem a intervenção humana.

8.2.2.1 - O FORNECEDOR deverá prever a instalação em toda a frota espalhada pelo Estado
de MG, bem como para um crescimento previsto na frota de veículos;

8.2.2.2 - É pré-requisito para a instalação do dispositivo eletrônico nos veículos da frota
estadual o recebimento de seus dados a partir do módulo Frota – SIAD – e a solicitação formal
do órgão/entidade proprietário;

8.2.2.3 - As solicitações de instalações, manutenções e retiradas dos dispositivos ocorrerão
obrigatoriamente no sistema do FORNECEDOR.

8.2.2.4 - O sistema de agendamento de instalação, manutenção e remoção de dispositivos de
abastecimento deverá gerar protocolo e enviar e-mail ao gestor após a solicitação de
instalação, manutenção ou retiradas de dispositivos de abastecimento.

8.2.2.5 - Para toda instalação, remoção ou manutenção de dispositivo, deverá ser gerada uma
ordem de serviço (OS) a ser assinada por um funcionário/representante do órgão. O número da
OS deve constar no sistema do FORNECEDOR, o qual gerenciará as solicitações de
atendimento de instalação, manutenção ou remoção do dispositivo de abastecimento;

8.2.2.6 - A instalação, desinstalação e manutenção dos dispositivos dos veículos, necessários
ao controle dos abastecimentos, deverão ser realizados pelo FORNECEDOR sem qualquer
ônus ao Estado;

8.2.2.6.1 - O fornecedor deverá providenciar a manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos e dispositivos.

8.2.2.7 - O Gestor de Frota do órgão definirá quais veículos devem ter o dispositivo de
abastecimento instalado;

8.2.2.8 - Os órgãos apenas poderão demandar instalação para os veículos que serão
abastecidos continuadamente pelo sistema, tendo em vista que os veículos que serão
abastecidos esporadicamente não necessitarem de dispositivo;

8.2.2.9 - Nos veículos locados só serão instalados dispositivos caso a locação seja por período
superior a 30 (trinta) dias, e que haja previsão de abastecimentos continuados no sistema;

8.2.2.10 - A relação de novos veículos incorporados à frota do Poder Executivo Estadual durante
a vigência do contrato, assim como a relação de veículos baixados do patrimônio estadual ou
recolhidos para leilão, serão encaminhadas ao FORNECEDOR exclusivamente pelo Gestor de
Frota de cada órgão, tendo como fonte de dados o módulo Frota – SIAD.

8.2.2.11 - O atendimento de instalação, manutenção e remoção dos dispositivos de
abastecimento deverá ocorrer, preferencialmente, em até 72 (setenta e duas) horas para
veículos alocados na RMBH e em até 120 (cento e vinte) horas para veículos alocados no
interior do Estado, contadas a partir das solicitações dos órgãos/entidades agendadas em
sistema.

8.2.2.12 - O FORNECEDOR deverá manter no Centro de Motomecanização e Intendência
(CMI)/5ºBPM, de segunda a sexta-feira, das 08 horas às 17 horas e 30 minutos, uma equipe
para atender as instalações, manutenções e remoções dos dispositivos de abastecimento,
conforme as solicitações que forem confirmadas no sistema de agendamento;

8.2.2.13 - Em casos excepcionais, tais como novos veículos aguardando a instalação do
dispositivo, veículos locados temporariamente - menos que 30 (trinta) dias - e veículos com
dispositivo inutilizado, deverá ser disponibilizado procedimento de contingência para identificar
eletronicamente o veículo e registrar os dados de seu abastecimento, garantindo-se a tais
abastecimentos controle similar ao existente nos veículos com dispositivos;

8.2.2.13.1 - O FORNECEDOR deverá disponibilizar serviço de atendimento mediante linha
telefônica (0800) a ser utilizado na ocorrência de falhas nos equipamentos e dispositivos dos
postos e pontos e dos veículos, devido à falta de energia, defeitos, ou qualquer outro motivo, de
modo que todos os dados da transação sejam registrados no sistema no ato do abastecimento
nos postos próprios do Estado.

8.2.2.13.2 - O call center deverá receber chamadas tanto de telefones fixos quanto de celulares,
estando o custo destas chamadas previsto na taxa de transação.

8.2.2.14 - Os dispositivos em boas condições de uso que forem desinstalados de veículos que
forem desincorporados do Patrimônio Estadual (devolvidos, alienados, etc.) poderão ser
reaproveitados, desde que sejam previamente formatados e vinculados ao novo veículo pelo
FORNECEDOR;

8.2.2.15 - Os dispositivos são de propriedade do FORNECEDOR, devendo o órgão/entidade
zelar por sua integridade.

8.2.2.16 - O órgão/entidade deverá ressarcir o FORNECEDOR pela perda ou dano ocorrido
nos equipamentos instalados nos veículos e nos postos de abastecimento;

8.2.16.1 - No caso de dano ou extravio caberá ao FORNECEDOR fornecer ao CONTRATANTE,
para instauração de procedimento apuratório,no mínimo:

8.2.16.1.1 - documentação que comprove a instalação do referido dispositivo, devidamente
assinado e datado por um representante do órgão contratante;

8.2.16.1.2 - laudo técnico que comprove o extravio ou dano do dispositivo.

8.2.2.17 - O fornecedor deverá providenciar a manutenção dos equipamentos, independente da
causa, ec aberá ao órgão/entidade responsável pelo veículo apurar a responsabilidade pela
perda ou dano aos equipamentos, sendo assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa;

8.2.2.18 - O sistema deve dispor de ferramenta para acompanhamento dos danos e processos
de ressarcimento de dispositivos;

8.2.2.19 - O FORNECEDOR deve gerir todo o processo de agendamento de instalação,
manutenção e remoção de dispositivo junto aos gestores de frota dos órgãos para confirmação
dos agendamentos na capital e interior;

8.2.2.20 - Em caso de alguma falha no dispositivo de abastecimento, o condutor poderá digitar
manualmente a quilometragem, até que o dispositivo fixe o valor da quilometragem do painel do
veículo;

8.2.2.21 - O FORNECEDOR deverá informar no início da execução do contrato, o valor unitário
do dispositivo de abastecimento instalado nos veículos.

8.2.2.22 - Caso seja necessário o reembolso do equipamento pela CONTRATANTE durante a
execução do contrato, o FORNECEDOR deverá apresentar cópias de notas fiscais de
fornecimento do dispositivo a, pelo menos, três clientes, para comprovação do valor unitário.

8.2.2.23 - A CONTRATANTE poderá confrontar os valores informados pelo FORNECEDOR
com os valores praticados no mercado para dispositivos similares, objetivando o aferimento de
preços para reembolso.

8.2.2.24 - Os órgãos/entidades participantes poderão utilizar toda a rede de postos próprios do
Estado para abastecer sua frota de veículos;

8.2.2.25 - Todos os postos próprios deverão ser equipados com dispositivos eletrônicos nas
bombas, sondas de medição de nível de tanques, além de outros equipamentos que permitam o
controle e gestão dos abastecimentos.

Anexos para Editais de Licitação SEPLAG/CENTRAL 2866564         SEI 1500.01.0013124/2018-48 / pg. 28



8.2.2.26 - A instalação, manutenção e administração destes dispositivos e equipamentos, bem
como dos recursos de tecnologia da informação que permitam a comunicação on-line dos
dados relativos aos abastecimentos, deverão ser feitas pelo FORNECEDOR, sendo seus
custos incorporados à remuneração decorrente do gerenciamento dos abastecimentos.

8.2.2.26.1 - O acesso à internet deverá ser provido pelo FORNECEDOR.

8.2.3 - Deverá ser disponibilizado aos órgãos e entidades anuentes, ao órgão gestor dos
postos próprios do Estado e à SEPLAG, acesso a software ou programa, via internet, com
funcionamento on-linee real time, para a alimentação e alteração de parâmetros, bloqueio e
desbloqueio de abastecimentos, assim como para o gerenciamento das demais ocorrências e
para a obtenção de informações relativas aos abastecimentos por meio de consultas e
relatórios;

8.2.3.1 - O sistema contratado deverá ser capaz de gerenciar os abastecimentos, os
agendamentos de instalação, manutenção e retirada de dispositivos, as manutenções nos
equipamentos dos postos, os pedidos/solicitações de combustível, os saldos dos órgãos, bem
como os estoques disponíveis nos postos; 

8.2.3.1.1 - Deverá ser realizada a integração de dados entre o sistema de gerenciamento do
FORNECEDOR e o Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD),
podendo ser orientadas por troca de arquivos e/ou por serviços web (webservices). Caso o
CONTRATANTE opte pela troca de arquivos, devem ser seguidos os requisitos descritos
abaixo:

8.2.3.1.1.1 - Importação dos dados cadastrais dos veículos e condutores. Entende-se por dados
cadastrais do veículo aqueles necessários à sua identificação, como: placa, marca/modelo,
hodômetro, combustível, capacidade do tanque, unidade e órgão/entidade que detém sua
posse ou uso e situação do veículo no patrimônio estadual (ativo e inativo). Entende-se como
dados cadastrais do condutor aqueles necessários à sua identificação, como: CPF, nome,
órgão/entidade aonde está vinculado, situação do órgão/entidade (ativo e inativo);

8.2.3.1.1.2 - Exportação de bases de dados referentes a: abastecimentos realizados, entradas
e saídas de combustível nos postos vinculadas aos órgãos/entidades adquirentes, com a
finalidade de alimentar o SIAD. As informações devem ser transmitidas, no máximo, até 2
(horas) horas após a ocorrência de cada fato, no formato a ser definido pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG;

8.2.3.1.1.3 - O modo de transmissão, o formato e o conteúdo dos arquivos a serem importados
e exportados do sistema do FORNECEDOR serão apresentados 30 dias após a publicação da
Ata de Registro de Preços;

8.2.3.1.1.4 - Somente os veículos e condutores presentes na carga importada do SIAD poderão
realizar abastecimentos;

8.2.3.1.1.5 - A movimentação de veículos entre unidades do mesmo órgão/entidade ou entre
órgãos/entidades ocorrerá por meio do SIAD. Esta informação estará disponível na carga
subsequente à movimentação e deve ser atualizada no sistema do FORNECEDOR. Se o
veículo movimentado tiver controle por cota, seu saldo remanescente deve voltar à unidade à
qual ele se encontrava. O veículo estará sujeito aos parâmetros definidos para a unidade/órgão
à qual foi movimentado;

8.2.3.1.1.6 - A movimentação de condutores entre órgãos/entidades ocorrerá por meio do SIAD.
Esta informação estará disponível na carga subsequente à movimentação e deve ser atualizada
no sistema do FORNECEDOR;

8.2.3.1.1.7 - A integração on-line verificará ainda, a situação do atendimento do veículo para
permitir o abastecimento. Sendo assim, será realizada a verificação da situação do veículo, do
condutor e do atendimento de saída para permitir os abastecimentos;

8.2.3.1.1.8 - Durante a tentativa de abastecimento, o sistema do FORNECEDOR realizará a
consulta na base de dados do SIAD para verificar a situação do veículo;

8.2.3.1.1.8.1 - Cada abastecimento nos postos próprios somente será liberado após validação
de parâmetros pré-definidos, sendo esses, no mínimo, as identificações de órgão, veículo e
condutor, a existência de atendimento aberto para a circulação do veículo e a disponibilidade de
saldo de combustível para o abastecimento.

8.2.3.1.1.8.1.1 - O condutor do veículo deverá possuir senha eletrônica, pessoal e intransferível;

8.2.3.1.1.8.1.2 - É requisito para a conclusão do abastecimento a digitação da senha pelo
condutor, que deverá estar válida;

8.2.3.1.1.8.1.3 - Caso o condutor erre sua senha 3 (três) vezes, o abastecimento deverá ser
liberado pelo GFO ou GFU, desde que lhe seja conferida esta atribuição no sistema.

8.2.3.1.1.8.2 - A senha do condutor utilizada no abastecimento é a mesma senha gerada no
SIAD no momento do cadastro do condutor.

8.2.3.1.1.8.3 - No caso do veículo ou do condutor não atenderem aos parâmetros pré-definidos,
o sistema deverá bloquear o abastecimento e enviar comunicação via e-mail e por meio de
alerta do sistema ao órgão/entidade proprietário do veículo, informando o impedimento gerador
do problema. O gestor de frota do órgão/ entidade proprietário poderá, através do sistema,
desbloquear o abastecimento do veículo, desde que seu órgão/entidade possua saldo suficiente
para cobrir o abastecimento em questão. O desbloqueio também poderá ser realizado pelo
gestor de frota de unidade/base operacional do órgão/entidade, desde que lhe seja conferida
esta atribuição no sistema;

8.2.3.1.1.8.4 - O sistema/equipamento instalado no posto deverá efetuar, eletrônica e
automaticamente, sem intervenção humana (sendo esta permitida somente para a identificação
do condutor), o registro e tratamento dos dados dos abastecimentos, por meio de
equipamentos especializados instalados nos postos próprios e nos veículos da frota dos órgãos
e entidades participantes;

8.2.3.1.1.8.5 - Os dados de cada abastecimento realizado devem ser coletados e armazenados
pelo sistema, em base de dados permanente, centralizada e constantemente atualizada,
devendo abranger, no mínimo:

8.2.3.1.1.8.5.1 - Data do abastecimento;

8.2.3.1.1.8.5.2 - Hora do abastecimento, contendo início e fim da operação;

8.2.3.1.1.8.5.3 - Posto onde ocorreu o abastecimento;

8.2.3.1.1.8.5.4 - Bico utilizado;

8.2.3.1.1.8.5.5 - Município correspondente ao posto;

8.2.3.1.1.8.5.6 - Órgão/entidade do veículo;

8.2.3.1.1.8.5.7 - Unidade (base operacional) onde o veículo está alocado;

8.2.3.1.1.8.5.8 - Placa do veículo;

8.2.3.1.1.8.5.9 - Marca/modelo do veículo;

8.2.3.1.1.8.5.10 - Cota do veículo (em valor ou volume), quando houver;

8.2.3.1.1.8.5.11 - Quilometragem do veículo no ato abastecimento;

8.2.3.1.1.8.5.12 - Tipo de combustível abastecido;

8.2.3.1.1.8.5.13 - Volume abastecido;

8.2.3.1.1.8.5.14 - Encerrantes inicial e final da bomba;

8.2.3.1.1.8.5.15 - Preço unitário do combustível;

8.2.3.1.1.8.5.16 - Preço total do abastecimento;

8.2.3.1.1.8.5.17 - Status do Abastecimento;

8.2.3.1.1.8.5.18 - Turno em que ocorreu o abastecimento;

8.2.3.1.1.8.5.19 - Nome e CPF do condutor do veículo no ato do abastecimento

8.2.3.1.1.8.6 - Todo abastecimento realizado fora dos critérios ou parâmetros definidos deverá
ser identificado e apresentado de forma diferenciada no software;

8.2.3.1.1.8.7 - O software de gestão também deverá permitir que os gestores de frota
estabeleçam cota, em volume (litros), para a frota do órgão/entidade ou frota de uma unidade do
órgão/entidade, ou para veículo individualmente.

8.2.3.1.1.8.7.1 -  Estas cotas poderão ser alteradas e redistribuídas e terão como limite ou teto
o saldo total de combustível do órgão/entidade nos postos e pontos.

8.2.3.1.1.8.7.2 - A definição/distribuição das cotas mensais poderá ser feita manual ou
automaticamente.

8.2.3.1.1.8.7.3 - O sistema deve permitir ao GFO adicionar uma justificativa para cada cota
inserida por placa.

8.2.3.1.1.8.7.4 - A justificativa cadastrada para cada controle de cota por placa pode ser
alterada, se for necessário, pelo GFO e deve ser acompanhada por meio de relatório;
Distribuição de saldos (cotas):

8.2.3.1.1.8.7.5 - O GFU vinculado a mais de uma unidade deve ter acesso para realizar a livre
movimentação de saldo entre as unidades às quais ele está associado. A distribuição de saldo
pode ser feita pelo GFO entre as unidades do Órgão e/ou pelo GFU entre as unidades a que
está associado. Caso a cota seja excluída da unidade ou do veículo, o volume deve retornar
para o saldo geral.

8.2.3.1.1.8.7.6 - O sistema deve emitir um relatório para que o GFO e/ou GFU consigam
visualizar a distribuição de cotas por unidade de acordo com o nível de acesso do perfil de cada
usuário criado no sistema; O controle de cotas de cada órgão/entidade deverá ser realizado
com base em seu saldo de combustível. A cota total a ser distribuída às unidades e veículos de
cada órgão/entidade não deverá ser superior ao seu saldo de combustível;

8.2.3.1.1.8.8 - O gerenciamento dos postos próprios deverá ser feito por meio de rotinas que:

8.2.3.1.1.8.8.1 - Registrem a entrada de combustível decorrente das entregas, identificando:
órgão comprador, posto e tanque onde ocorreu a entrada de combustível, volume entregue, tipo
e preço do combustível, data da entrega e número da nota fiscal.

8.2.3.1.1.8.8.2 - Registrem as saídas de combustível do tanque pelos abastecimentos, que são
controlados de forma automatizada pelo sistema.

8.2.3.1.1.8.8.3 - Registrem as perdas de combustível por evaporação.

8.2.3.1.1.8.8.4 - Este dado deverá ser informado somente pelo usuário com o perfil de Gestor
do Posto. É ele quem, após constatada a perda de combustível por meio da medição no tanque,
irá rateá-la com os órgãos que possuem combustível armazenado nos tanques do posto sob
sua responsabilidade;

8.2.3.1.1.8.8.5 - Para que seja efetivado o registro da perda, e para que os saldos do posto e
do órgão sejam atualizados, será necessária a confirmação do Gestor de Postos Próprios do
Estado.

8.2.3.1.1.8.8.6 - Apresentem o saldo de cada combustível presente no tanque/posto, a ser
calculado pela fórmula: saldo atual = volume medido no início do turno + entradas –
abastecimentos – vazamentos não autorizados;

8.2.3.1.1.8.8.7 - Controlem os turnos dos postos (abertura e fechamento dos turnos),
registrando: data/hora, volume de combustível em cada tanque e o valor do totalizador do
medidor da bomba na abertura e no fechamento dos turnos, bem como o responsável pela
abertura e fechamento do referido turno.
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8.2.3.1.1.8.8.7.1 - O volume de combustível do tanque será obtido pela leitura e medição
realizada pela sonda;

8.2.3.1.1.8.8.7.2 - Somente será possível realizar abastecimentos nos postos após a abertura
do turno no sistema. Não deve ser possível realizar abastecimentos após o fechamento do turno.

8.2.3.1.1.8.8.7.3 - A cada 24hs o turno deve ser fechado automaticamente, caso o frentista não
o faça.

8.2.3.1.1.8.9 - A funcionalidade deve permitir a abertura e fechamento de turnos em
contingência.

8.2.3.1.1.8.10 - O GPP deverá encerrar o turno informando a leitura dos volumes físicos dos
tanques que possuem combustível.

8.2.3.1.1.8.11 - Em caso de divergência de turno, o sistema deverá acusar mensagem de erro
para o GPP e GFE.

8.2.3.1.1.8.12 - O turno deve ser reaberto para o descarregamento do combustível, informando a
leitura dos volumes físicos após o recebimento do combustível em caso de pane na sonda de
medição de combustível;

8.2.3.1.1.8.13 - A margem de segurança do tanque para o recebimento de combustível deve ser
de 2%, enquanto que para fechamento e abertura do tanque deve ser de 10% do tanque. A
diferença do encerrante deve ser de no máximo 1 litro.

8.2.3.1.1.8.14 - As divergências do encerrante, quando superiores a 1 (um) litro, devem ser
notificadas por mensagem de e-mail e alerta no sistema de abastecimento ao Gestor do Posto,
o qual deverá verificá-las.

8.2.3.1.1.8.15 - Quando o posto/terminal de abastecimento ficar off-line, a abertura de turno do
terminal e funcionamento deve conter no mínimo as seguintes ações:

8.2.3.1.1.8.15.1 - Controlar os turnos dos postos/pontos (abertura e fechamento dos turnos),
registrando:

8.2.3.1.1.8.15.2 - Data/hora;

8.2.3.1.1.8.15.3 - Volume de combustível em cada tanque;

8.2.3.1.1.8.15.4 - Valor do totalizador do medidor da bomba na abertura e no fechamento dos
turnos;

8.2.3.1.1.8.15.5 - Responsável pela abertura e fechamento do referido turno.

8.2.3.1.1.8.16 - O gerenciamento do saldo de combustível dos órgãos e entidades
participantes deverá ser feito de forma sincronizada ao gerenciamento dos postos de
abastecimento, ou seja, os registros ocorridos nos últimos devem atualizar o saldo dos
primeiros.

8.2.3.1.1.8.16.1 - Para que a entrada seja efetivada no sistema e os saldos do posto e do órgão
sejam atualizados, serão necessárias duas confirmações: uma do Gestor do Posto e outra do
Gestor de Frota do órgão/entidade comprador, respectivamente.

8.2.3.1.1.8.17- O saldo consolidado da cada órgão/entidade será calculado pela fórmula: Saldo
atual = saldo anterior + S entradas – S abastecimentos dos veículos do órgão/entidade
(independentemente do local onde ocorreram os abastecimentos) - S vazamentos não
autorizados de combustível.

8.2.3.1.1.8.18- O sistema deve apresentar as informações de funcionamento dos postos
próprios.

8.2.3.1.1.8.19- O sistema do FORNECEDOR deve conter a lista de postos com respectivos
horários de funcionamento, sendo possível que o GFE altere a hora de funcionamento da
semana e dos finais de semana, telefone de contato, status do posto (Liberado ou Desativado),
endereço, tipo de combustível, horário de almoço, órgão responsável pelo posto, sistema do
posto (manual ou automatizado) e município;

8.2.3.1.1.8.20 - O  software de abastecimento deve ter um menu onde o GFU e o GFO possam
acompanhar as alterações de status do turno do posto, a quantidade e o tipo de combustível
disponível no tanque de acordo com o município;

8.2.3.1.1.8.21 - O sistema do FORNECEDOR deve ter um menu para monitoramento
dos Status dos terminais dos postos, fornecendo alertas das anomalias dos diferentes
processos de operacionalização dos postos próprios do Estado, quando for o caso;

8.2.3.1.1.8.22 - Os alertas devem ser diferenciados por meio de ícones ou cores de acordo com
o tipo de interrupção não planejada que gerou o problema ou a redução da qualidade de um
dos serviços dos diversos processos de operacionalização dos postos próprios do Estado;

8.2.3.1.1.8.23 - Deve ser mostrado o tempo de inatividade de cada alerta listado na tela de
monitoramento;

8.2.3.1.1.8.24 - A tela de monitoramento para acompanhar os alertas das anomalias dos
diferentes processos de operacionalização dos postos deve ser atualizada a cada 10 minutos;

8.2.3.1.1.8.25 - Todos os alertas devem ser listados em ordem alfabética por município;

8.2.3.1.1.8.26 - Os alertas e monitoramento dos diversos processos de operacionalização dos
postos podem ser filtrados de acordo com sua categorização (Todos, Terminal, Tancagem,
Manutenção do posto, Turno do posto, Saldo insuficiente);

8.2.3.1.1.8.27 - Alertas que devem ser mostrados na tela/painel de monitoramento:

8.2.3.1.1.8.27.1 - Terminais desconectados;

8.2.3.1.1.8.27.2 -  Sondas desativadas;

8.2.3.1.1.8.27.3 -  Vazamentos ou transbordamentos nos postos.

8.2.3.1.1.8.27.4 - Postos com turno fechado, que não estão de acordo com o seu horário de
funcionamento;

8.2.3.1.1.8.27.5 - Abertura ou fechamento de turno com divergência de volume de combustível
superior a 1%;

8.2.3.1.1.8.27.6 - Abertura de chamado para manutenção do posto;

8.2.3.1.1.8.27.7 - Posto com tancagem disponível para recebimento de combustível;

8.2.3.1.1.8.27.8 - Saldo insuficiente para abastecimento semanal do órgão (listado o saldo atual
disponível);

8.2.3.1.1.8.27.9 - Listar os três órgãos que possuem prioridade para o recebimento de
combustível;

8.2.3.1.1.8.28 - Quando o GFU e o GFO acessarem o software de abastecimento, o sistema
deverá mostrar um alerta informando os quantitativos dos veículos que estão com
os status "Abastecimento pendente no SIAD" e “Impedimento no Detran", de acordo com as
unidades às quais são responsáveis e com os órgãos.

8.2.3.1.1.8.29 - O sistema do FORNECEDOR deve contemplar funcionalidades que propiciem o
monitoramento e a gestão dos estoques de combustível dos postos pelo GPP e Gestor
Multipostos;

8.2.3.1.1.8.30 - No sistema de gestão, os tanques de combustível deverão ser apresentados por
volume disponível, sendo ordenados do maior para o menor ou vice-versa;

8.2.3.1.1.8.31 - O sistema de gestão de combustível deverá permitir o acompanhamento dos
estoques de cada posto de forma individualizada e também que o GPP consiga visualizar a
soma da capacidade de armazenamento disponível de todos os tanques;

8.2.3.1.1.9 - Os abastecimentos deverão ser autorizados, somente se atenderem aos critérios
constantes no quadro a seguir:

Item Critério Observações

1
Dispositivo
instalado no
veículo

Caso o veículo não tenha o dispositivo instalado, ele poderá
abastecer por contingência

2
Veículo presente
na Carga do
SIAD

Para abastecer, o veículo deverá estar cadastrado no SIAD e os
dados dele encaminhados para o sistema de abastecimento

3 Status do veículo
= "A = Em uso"

Veículos com status = D, P  terão abastecimento autorizado pelo
Gestor de Frota e confirmado por condutor apto

 

Veículos com status =M, F, I não poderão abastecer

4
Saldo de
combustível
disponível

O órgão deve ter saldo de combustível e veículo cota disponível se
for aplicado este tipo de controle sobre ele

5

Senha do
condutor apto
(status = "A -
Condutor ativo")

Veículos cujos condutores tenham status = D, R, ou S terão
abastecimento liberado somente pelo Gestor de Frota. O condutor
de órgão diferente do órgão ao qual o veículo está vinculado, não
poderá abastecer.
Caso o condutor erre sua senha 3 vezes, a liberação do
abastecimento também se dará pelo gestor da frota. O condutor
com status = I não pode abastecer.

6

Conformidade
com os
parâmetros
estabelecidos
pelo órgão

Trata-se dos parâmetros listados no item 5.14 deste Termo de
Referência (Anexo I) do Edital.

Caso o veículo não atenda a algum parâmetro, seu abastecimento
será autorizado pelo gestor da frota e confirmado por condutor
apto

7
Atendimento de
saída do veículo
no SIAD

O veículo deve estar com atendimento de saída em aberto para
poder abastecer.  Referencia Campo status-atendimento  = (S)

8.2.3.1.1.10 - Se o veículo não possuir atendimento de saída aberto, o sistema gerará
impedimento, e então o abastecimento ficará pendente de aprovação pelo gestor de frota do
órgão ou da unidade;

8.2.3.1.1.10.1 - O sistema deverá bloquear o abastecimento caso sejam registradas 3 (três)
pendências consecutivas para o veículo, sendo liberado somente após o saneamento das
pendências no SIAD.

8.2.3.1.1.11 - O sistema deve contemplar uma consulta via web em que apresente os dados que
estão sendo transferidos entre o sistema SIAD e o sistema de abastecimento;

8.2.3.1.1.12 - Deve ser disponibilizada interface que permita ao GFE visualizar as mensagens
de erro entre o sistema do FORNECEDOR e o SIAD, reportado pelo webservice, para cada
tentativa de abastecimento.

8.2.3.2 - O acesso dos gestores ao referido software de gestão de abastecimento será feito
através de identificação por acesso e senha.
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8.2.3.3 - Os acessos e senhas devem ser individuais;

8.2.3.4 - A autenticação do perfil de usuário disponibiliza as permissões e parametrizações
vinculadas ao perfil logado no sistema.

8.2.3.4.1 - Deverá haver no mínimo 06 (seis) perfis de acesso ao software disponibilizado.
Sendo suas atribuições mínimas listadas abaixo e as demais atribuições listadas no ANEXO IX.

8.2.3.4.1.1 - Gestor de Frota do Estado (GFE – DCTO/SEPLAG): Terá acesso às informações
de todos os veículos, abastecimentos, postos, Notas Fiscais, agendamentos. Trata-se de um
perfil de acesso amplo, que deverá ser cadastrado pelo Fornecedor mediante informação da
Seplag.

8.2.3.4.1.2 - Gestor de Frota do Órgão/Entidade (GFO): Terá acesso amplo ao gerenciamento e
às informações referentes ao órgão ao qual está vinculado, como veículos, abastecimentos,
aquisições, recebimentos. Deverá estabelecer o nível de acesso permitido (consulta/operação)
ao software para cada unidade e usuário, podendo um ou mais usuários ter acesso completo ou
parcial a toda frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades.

8.2.3.4.1.3 - Gestor de Frota de Unidade/Base Operacional (GFU): A unidade é uma subdivisão
ou base operacional do órgão/ entidade. Poderá ter um ou mais gestores com acesso às
informações dos abastecimentos dos veículos vinculados a ela. O usuário GFU poderá ter uma
ou mais unidades vinculadas à ele.

8.2.3.4.1.4 - Gestor de Posto Próprio (GPP): Terá acesso às rotinas de gerenciamento do posto
próprio sob sua responsabilidade

8.2.3.4.1.5 - Gestor Multipostos: O Gestor Multipostos terá acesso aos postos vinculados ao seu
órgão, sendo, portanto, exclusivo da PMMG e do CBMMG que possuem mais de um posto.
Trata-se de perfil semelhante ao GPP, mas que consolidará em sistema as solicitações de
manutenções realizadas pelo GPP para encaminhar ao GFE, bem como será o responsável
pela apuração de frequência dos frentistas.

8.2.3.4.1.6 - Frentista: Terá acesso às rotinas de operação do posto próprio ao qual está
vinculado.

8.2.3.5 - O sistema deve dispor de ferramenta para gestão de solicitações de criação de perfil
de usuário.

8.2.3.6 - Os gestores de frota e de postos cadastrados para utilizar o sistema de gestão de
abastecimento terão os seguintes status no sistema: ativo, bloqueado e cancelado.

8.2.3.7 - O software deverá bloquear o acesso dos usuários (gestores e frentistas) que não
realizarem login no sistema dentro de 45 dias (status bloqueado).

8.2.3.7.1 - Deve haver mensagem informando sobre o bloqueio após tentativa de acesso.

8.2.3.8 - Os gestores de frota hierarquicamente superiores devem proceder o desbloqueio dos
gestores de frota. 

8.2.3.9 - Os gestores de posto hierarquicamente superiores devem proceder o desbloqueio dos
gestores de posto.  

8.2.3.10 - Os gestores de postos  GPP e Gestor Multipostos devem proceder o desbloqueio do
acesso de frentista bloqueados.

8.2.3.11 - Deve haver funcionalidade de consulta para o GFE, GFO, GPP e Gestor Multipostos
que permita visualizar o tempo (em dias) do último acesso dos usuários do sistemas.

8.2.3.12 - O software de gestão de abastecimento deverá oferecer ferramenta para que o GFE
crie e cancele acesso de GFO, GPP, Gestor Multipostos e Frentista.

8.2.3.13 - O software de gestão de abastecimento deverá oferecer ferramenta para que o GFO
crie e cancele acesso de GFU.

8.2.3.14 - O software de gestão de abastecimento deverá oferecer ferramenta para que
o Gestor Multipostos crie e cancele acesso de GPP. 

8.2.3.15 - O software de gestão de abastecimento deverá permitir aos gestores de frota
parametrizar a liberação ou o bloqueio do abastecimento por:

8.2.3.15.1 - Dia/Hora;

8.2.3.15.2 - Número de transações (por dia, semana, mês);

8.2.3.15.3 - Intervalo de tempo ou quilometragem entre as transações;

8.2.3.15.4 - Tipo de combustível;

8.2.3.15.5 - Municípios de abastecimento;

8.2.3.15.6 - Veículo e/ou unidade do órgão e entidade;

8.2.3.15.7 - Cota de abastecimento de combustível definida para o veículo e /ou unidade.

8.2.3.16 - O software de gestão de abastecimento deverá manter o registro das
parametrizações realizadas, informando data e responsável pela parametrização.

8.2.3.18 - O software de gestão deverá estabelecer hierarquia entre os usuários, de modo que
uma parametrização determinada pelo Gestor de Frota do Estado (GFE) não seja alterada por
nenhum usuário, assim como a parametrização determinada por um Gestor de Frota de Órgão
(GFO) não seja alterada por um Gestor de Frota de Unidade (GFU);

8.2.3.19 - O sistema deve permitir o abastecimento dos veículos que possuam até três tanques
de combustível;

8.2.3.20 - As principais interfaces com o usuário deverão ser no idioma português (Brasil), ou
utilizar palavras em inglês amplamente conhecidas (Yes, No, Help, Download, Upload, etc.);

8.2.3.21 - O software deve possuir sistema de ajuda (Help) acessível ao usuário, possibilitando-
lhe obter informações e orientações sobre o Sistema de Gestão do Abastecimento;8.2.3.22 - A
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG deverá ter acesso aos dados de
todos os abastecimentos realizados a partir dos contratos firmados de toda a frota de veículos
dos órgãos e entidades participantes. Os dados da

ota de veículos e condutores abrangidos nestes contratos serão enviados ao FORNECEDOR,
exclusivamente pela SEPLAG.

8.2.3.23 - Deverá ser possível aos gestores de frota e aos gestores de postos emitirem
relatórios gerenciais, operacionais e financeiros no sistema de gestão, para controle e gestão
das informações sobre os veículos e suas respectivas despesas com os abastecimentos.

8.2.3.23.1 - Estes relatórios poderão ser detalhados ou consolidados por período (dia, semana,
mês, etc.), unidade, órgão e Estado (formado pelo conjunto de todos os órgãos e entidades do
Estado de Minas Gerais participantes), e por local de abastecimento (posto e município),
durante todo o período de vigência do contrato.

8.2.3.23.2 - Os relatórios deverão contemplar também o desempenho dos veículos, tais como
consumo por quilometragem percorrida, os preços históricos unitários em R$/L por tipo de
combustível, além da indicação dos possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados, o
saldo atual, o extrato de movimentações (entradas e saídas) na conta de combustível de cada
órgão/entidade participante;

8.2.3.23.3 - O sistema deverá fornecer, no mínimo, os relatórios especificados no ANEXO VIII
para cada tipo de perfil, podendo ser solicitados outros relatórios conforme necessidade do
órgão gestor da ata.

8.3 - DA GESTÃO DE ESTOQUE

8.3.1 - O FORNECEDOR deverá instalar em cada um dos tanques dos postos de combustíveis
deste edital, sondas magnetostrictivas e os respectivos consoles/sistemas de medição e
monitoramento, conforme a distribuição por cidades constante no Anexo V, nos termo do
ANEXO iX.

8.4 - DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE POSTOS

8.4.1 - A operação de abastecimento e manutenção dos postos de abastecimentos será de
responsabilidade do fornecedor, nos termos do disposto no ANEXO X;

8.4.2 - O FORNECEDOR deverá elaborar plano de manutenção e operação de postos de
acordo com as normas vigentes, que deverá ser aprovado pela Seplag;

8.4.2.1 - A manutenção de postos de abastecimento deverá incluir: limpeza, revisão e reparos
de tanques, bombas, filtros, mangueiras e bicos de abastecimento, sondas, iluminações,
extintores, instalações elétricas e hidráulicas, estruturas metálicas e de alvenaria e demais
equipamentos e periféricos de informática que garantam o funcionamento do posto;
manutenção de equipamentos e disponibilização de kits para análise da qualidade do
combustível, entre outros;

8.4.2.1.1 - A manutenção de computadores, hub e roteadores pertencentes ao Estado não são
da responsabilidade do FORNECEDOR.

8.4.2.2 - O FORNECEDOR deverá disponibilizar o plano de manutenção e operação de postos
para validação do GFE no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do contrato e deverá ser
distribuído pelo FORNECEDOR aos postos próprios constantes no ANEXO V no prazo máximo
de 30 dias após revisão/validação do GFE.

8.4.3 - A manutenção prevista neste plano não envolverá o tratamento de passivo ambiental,
bem como outros problemas estruturais presentes nos postos próprios;

8.4.4 - O plano de manutenção e operação deverá conter também os procedimentos
operacionais e o plano de atendimento em caso de emergências.

8.4.5 - O FORNECEDOR terá prazo máximo, contado a partir da publicação do 1º contrato
decorrente da Ata de Registro de Preços, para recrutar, selecionar e preparar a mão-de-obra
necessária e iniciar a prestação do serviço de operação em todos os postos de abastecimento
do Estado conforme o seguinte:

8.4.5.1 - 30 dias – para postos próprios do Estado localizados nos Municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte;

8.4.5.2 - 60 dias – para os demais postos próprios do Estado.

 

DO PAGAMENTO:

9 -  DO PAGAMENTO:

9.1 - O pagamento pelo fornecimento de combustível será feito individualmente por cada órgão/
entidade comprador no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação da Nota
Fiscal/ Fatura.

9.1.1 - A referida Nota Fiscal/ Fatura deverá conter: o tipo de combustível, o quantitativo que foi
entregue por local, o Órgão ou Entidade que deverá providenciar o pagamento, em
conformidade com a indicação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR da ata na “Autorização
de Fornecimento” expedida.

9.1.2 - Deverá ser emitida uma Nota Fiscal/ Fatura para cada pedido de combustível
efetivamente entregue em um dos locais mencionados nos Anexos V e VI deste Edital.

9.1.2.1 - O fluxo de faturamento das aquisições de combustível deve estar contemplado no
sistema de gestão, de forma vinculada a cada pedido,

9.1.3 - O valor do combustível será atualizado mensalmente, para mais ou para menos,
considerando a variação resultante do preço de venda às distribuidoras, apurada do primeiro
ao último dia do mês anterior, por meio de publicação oficial que reflita a variação de mercado.

9.2 - A remuneração do FORNECEDOR decorrente do gerenciamento dos abastecimentos
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será resultante da aplicação do Valor da Transação e da nota de avaliação do Instrumento de
Medição de Resultados, de que trata o Anexo XI sobre o volume total dos abastecimentos
efetivos, conforme fórmula:

PGA = VT x VolTA x IMR, em que:

PGA: Remuneração decorrente do gerenciamento dos abastecimentos;

VT: Valor da Transação (em reais), conforme proposta comercial e termo contratual;

VolTA: volume total dos abastecimentos no período; 

IMR: Valor da nota de avaliação do Instrumento de Medição de Resultados.

9.2.1 - Para cálculo da Remuneração decorrente do gerenciamento dos abastecimentos, deve-
se somar o volume de todos os abastecimentos realizados por cada órgão no período conforme
tabela constante do Anexo XI;

9.2.1.1 - A remuneração decorrente do gerenciamento dos abastecimentos deverá acobertar
todas as despesas com o serviço de gerenciamento do abastecimento, nos termos do subitem
1.2 deste  Anexo I - Termo de Referência

9.2.2 - A Remuneração decorrente do gerenciamento dos abastecimentos deverá constar no
relatório analítico de despesa (presente no sistema do FORNECEDOR) e ser aprovado pelo
órgão/entidade anuente antes da emissão da respectiva fatura, em conformidade com as regras
de pagamento dispostas neste Edital.

9.2.3 - Após o término de cada mês, o FORNECEDOR deverá apresentar um relatório analítico
de despesas, a ser aprovado pelo órgão ou entidade participante para a emissão da respectiva
da nota fiscal/fatura, de acordo com os seguintes procedimentos:

9.2.4 - No primeiro dia útil subseqüente ao fim do mês em que foi prestado o serviço, o
FORNECEDOR deverá entregar/ disponibilizar um relatório analítico de despesas contendo os
quantitativos totais mensais dos abastecimentos realizados, contendo ainda as seguintes
informações:

9.2.4.1 - Identificação do posto (Nome e Endereço)

9.2.4.2 - Identificação do veículo (placa e marca/modelo);

9.2.4.3 - Hodômetro do veículo no ato do abastecimento;

9.2.4.4 - Tipo de Combustível

9.2.4.5 - Data/Hora do abastecimento

9.2.4.6 - Quantidade de litros

9.2.4.7 - Valor da operação

9.2.4.8 - Identificação do Condutor (Nome e CPF)

9.3 -O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE através do Sistema Integrado de
Administração Financeira – SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos
credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação do
serviço, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais.

9.3.1 - Na ocorrência da necessidade de providências complementares por parte da
CONTRATADA, o decurso do prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem
a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida a atualização
financeira. 

9.3.2 - A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos
da CONTRATADA, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

9.3.3 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária dos
órgãos e entidades participantes, dos orçamentos em vigor durante o período de execução do
contrato.

9.3.4 - A CONTRATADA deverá emitir 02 (duas) Notas Fiscais/Faturas: uma referente ao
fornecimento de combustível e outra referente aos serviços prestados, observadas as seguintes
regras:

9.3.6 - O pagamento pelos serviços prestados será feito individualmente por cada órgão/
entidade no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação da Nota Fiscal/ Fatura.

9.3.7 - A validação/emissão de Notas Fiscais referente ao objeto desta contratação, inclusive
aquelas emitidas eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo de  Fatura Eletrônica -
e-Fatura, disponibilizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços -
SIAD, disponível no sítio www.compras.mg.gov.br.

9.3.8 - O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à previa conferência pelo gestor do contrato,
conforme dispõe o Decreto estadual nº 45.035/2009.

9.3.9 - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento,
considerado válido pela CONTRATANTE.

9.4 - Será admitida a repactuação do preço relativo ao apoio ao serviço de gerenciamento do
postos, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.

9.4.1 - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da
data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta.

9.4.2 - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data
da última repactuação ocorrida.

9.4.3 - As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada ao CONTRATANTE,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação
da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que
fundamenta a repactuação.

9.4.4 - A contratada deverá requerer a repactuação até a data da prorrogação do contrato, ou,
no caso do último período prorrogado, até o prazo final de vigência contratual, sob pena de
preclusão lógica.

9.4.5 - A repactuação deverá incidir apenas sobre os custos salariais previstos na planilha de
custos e formação de preços, conforme as normas coletivas de trabalho, nos termos do art. 11,
§1º, do Decreto Estadual n. 46.559/2014.

9.4.5.1 - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

9.4.5.2 - Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se:

I - os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;

II - as particularidades do contrato em vigência;

III - o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;

IV - a nova planilha com a variação dos custos apresentada;

V - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas
ou outros equivalentes; e

VI - a disponibilidade orçamentária dos Órgãos Anuentes.

9.4.6 -A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

9.4.6.1 - O prazo referido no item 9.4.6, ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os
atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da
variação dos custos.

9.4.7 -  O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela contratada.

9.4.8 -  Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:

9.4.8.1 -  A partir da publicação do termo aditivo;

9.4.8.2 - 14.6.2 Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem
de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou,

9.4.8.3 - Em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver
revisão do custo de mão-de-obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou
sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada
para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da
anualidade em repactuações futuras.

9.4.8.3.1 - No caso previsto no item 9.4.8.3, o pagamento retroativo deverá ser concedido
exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença
porventura existente.

9.4.9 - Entende-se como planilha de custos e formação de preços o documento a ser
apresentado contendo o detalhamento de todos os custos que compõem os preços, passando
a fazer parte integrante do contrato, orientando as repactuações e adições.

9.4.10 - Os custos com remuneração e benefícios, cujos valores forem determinados nas
convenções coletivas da categoria, bem como os encargos sociais e trabalhistas, cujas bases
de cálculo consignem verbas desta natureza, deverão ser reajustados pelos índices
estabelecidos nestes acordos;

 

DO CONTRATO:

10.1 - As contratações efetuadas deverão observar os valores individuais estimados e
apresentados no Anexo IV deste Edital, e ao seguinte:

10.1.1 - Os contratos terão duração máxima até 18/02/2022, podendo ser prorrogados até
18/02/2024 e serão celebrados entre cada órgão participante e o licitante vencedor.

10.1.2 - Para assinatura do contrato, a minuta deverá ser validada pela SEPLAG.

10.1.3 -Justifica-se o prazo para contratação até 18/02/2022, sendo este 36 (trinta e seis)
posterior ao vencimento do contrato vigente no momento de publicação deste edital, uma vez
que a implementação do objeto envolve investimento inicial por parte do fornecedor, que deverá
se adequar às especificidades dos contratantes, realizar adequações e desenvolvimentos em
seu sistema, integrar seu sistema com o sistema corporativo do Governo de Minas Gerais,
promover treinamentos aos contratantes, credenciar estabelecimentos para sua rede, e investir
em pessoal qualificado para atendimento às demandas e exigências editalícias. Ainda, um
prazo mais longo, como o definido, pode permitir a redução da remuneração  decorrente do
gerenciamento dos abastecimentos, além de prover previsibilidade e segurança aos licitantes
interessados.

10.1.4 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos
recursos consignados no orçamento dos órgãos e entidades participantes para os exercícios
alcançados pelo prazo de validade dos contratos.

10.1.5 - O representante legal do licitante vencedor deverá assinar o contrato com cada órgão e
entidade participante, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento
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da comunicação de cada órgão/ entidade

10.1.6 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou
instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada
antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.'

 

      DA SUBCONTRATAÇÃO:

11.1 - É facultado à futura contratada subcontratar os serviços apoio à operação e de
manutenção dos postos de abastecimento, bem como o tratamento e disposição final de
resíduos de tais locais até o limite de 10% (dez por cento) do valor total da contratação, sem
qualquer ônus para a contratante. Nestes casos, a subcontratação não exime a contratada das
obrigações e responsabilidades decorrentes da contratação.

11.2 - O futuro contratado responderá por todos os atos do subcontratado. 

11.3 - A subcontratação não exime o licitante ou seu contratado das obrigações e
responsabilidades decorrentes da licitação e da contratação.

 

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

12 - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES :

12.1 – OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -
SEPLAG

12.1.1 – Garantir a integração do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços -
SIAD com o sistema do FORNECEDOR para o recebimento e envio de dados de forma
consolidada e segura.

12.1.2 – Enviar ao FORNECEDOR, durante toda a vigência dos contratos e nas periodicidades
acordadas, o cadastro completo e atualizado dos veículos e condutores do Estado, inclusive de
novos veículos incorporados à sua frota e condutores ingressos na Administração.

12.1.3 – Autorizar a alteração dos serviços ou especificações dos combustíveis e respectivos
controles, bem como prazos, após comunicação formal do FORNECEDOR.

12.1.7 – Coordenar a implantação do sistema de gerenciamento na forma apresentada no
Anexo VI do Edital que originou esta Ata em parceria com o FORNECEDOR.

12.2.1 – Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema Informatizado de
Registro de Preços – SIRP relativos à presente licitação.

12.2.2 – Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos definidos pelos participantes da
presente Ata.

12.2.3 – Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do que foi pactuado na Ata de
Registro de Preços e contratos posteriores.

12.2.4 – Conceder a Autorização de Fornecimento ao FORNECEDOR para o fornecimento de
combustíveis em postos próprios , comunicando formalmente a ele: o tipo de combustível, o
local de entrega, a quantidade a ser entregue por local, os quantitativos a serem faturados e o
órgão ou entidade responsável pelo pagamento.

12.2.7 – Solicitar dos demais órgãos/ entidades detentores de postos  informações sobre a
entrega de combustível, prestação de serviços e estado de conservação de dispositivos,
equipamentos e instalações, a fim de também comunicar formal e imediatamente ao
FORNECEDOR quaisquer irregularidades manifestadas na execução do objeto.

12.2.8 – Nomear um gestor para acompanhamento da execução do Registro de Preços.

12.2.9 – Convocar o FORNECEDOR para reuniões, sempre que necessário.

12.2.10 – Prestar ao FORNECEDOR e a seus representantes e funcionários, todas as
informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados.

12.2.11 – Cumprir e repassar aos órgãos e entidades Participantes do Registro de Preços as
regras específicas para utilização dos postos próprios.

12.2.12 – Garantir que a soma do combustível estocado nos tanques de todos os postos de
abastecimento seja igual à soma do saldo dos órgãos que abastecem neles.

12.2.13 - Emitir e atestar o Relatório de Nível de Serviço, com base nos dados informados pela
CONTRATADA, pelos GESTORES DE POSTOS e pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

12.1 – OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GESTORES DOS POSTOS PRÓPRIOS

12.1.1 – Assegurar aos representantes ou funcionários do FORNECEDOR livre acesso às
instalações nos locais onde serão entregues os combustíveis adquiridos, visando à plena
execução do objeto.

12.1.2 – Acompanhar e fiscalizar a entrega de combustível nos postos próprios do Estado, bem
como a prestação do serviço e o estado de conservação de dispositivos, equipamentos e
instalações, comunicando formal e imediatamente ao FORNECEDOR as irregularidades
manifestadas na execução do objeto.

12.1.3 - Responsabilizar-se pelos atos de servidores que assumirem o atendimento do posto
em horários posteriores ao turno dos funcionários do FORNECEDOR.

12.3 – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE

12.3.1 – Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as alterações
posteriormente ocorridas, com o objetivo de assegurar que os contratos estabelecidos estejam
em conformidade com o disposto nela.

12.3.2 - Promover consulta prévia junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando da contratação, a
fim de obter a indicação do FORNECEDOR, os respectivos quantitativos e os valores a serem
praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente
realizada.

12.3.3 – Disponibilizar local e infraestrutura necessários para a instalação dos equipamentos e
execução dos serviços objeto do Edital.

12.3.4 – Garantir aos técnicos e prepostos do FORNECEDOR, pleno e livre acesso aos
veículos para a finalidade de executar os serviços objeto do contrato, em horário previamente
acordado. 

12.3.5 – Prestar ao FORNECEDOR e a seus representantes e funcionários, todas as
informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados.

12.3.6 – Efetuar a aquisição de combustíveis no exato quantitativo indicado pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR, e após emissão da Autorização de Fornecimento por parte deste.

12.3.7 – Providenciar o abastecimento dos veículos da sua frota nos postos próprios nos
municípios onde eles estejam localizados, e de acordo com indicação do local feita pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR e as regras específicas para utilização destes postos.

12.3.8 – Providenciar o recolhimento das Notas Fiscais expedidas pelo FORNECEDOR,
quando do fornecimento dos combustíveis, nos locais indicados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

12.3.9 – Efetuar o pagamento dos combustíveis e serviços recebidos mensalmente, dentro do
prazo estabelecido, após atesto das respectivas faturas.

12.3.10 – Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução do
objeto.

12.3.11 – Convocar o FORNECEDOR para reuniões, sempre que necessário.

12.3.12 – Notificar ao FORNECEDOR quando da ocorrência de alguma irregularidade, fixando-
lhe prazo para saná-la, quando for o caso;

12.3.13 – Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em
especial quanto à aplicação de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do objeto, em
coordenação com o ÓRGÃO GERENCIADOR.

12.3.14 – Se o órgão ou entidade participante for detentor de posto , ele também deverá
acompanhar e fiscalizar a entrega de combustível nestes locais, bem como a prestação de
serviços e o estado de conservação de dispositivos, equipamentos e instalações, a fim de
repassar ao ÓRGÃO GERENCIADOR quaisquer irregularidades manifestadas na execução do
objeto para que este tome as devidas providências junto ao FORNECEDOR. 

12.4 – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

12.4.1 – Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do objeto apresentado na Cláusula
Primeira desta ata durante toda sua vigência e também durante a vigência dos contratos dela
decorrentes, em conformidade com as disposições do edital deste Registro de Preços,
inclusive seus anexos e termos da proposta de preços, nos termos da legislação vigente, ou
quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los.

12.4.2 – Iniciar o fornecimento do objeto – produto e serviço – obedecendo o prazo de
implantação do Termo de Referência do Edital deste Registro de Preços.

12.4.3 – Ter em seus estoques quantitativo suficiente para atender as necessidades dos órgãos
e entidades participantes deste Registro de Preços.

12.4.4 – Fornecer o combustível mesmo em caso de greve de seus funcionários ou de
empresas responsáveis pelo transporte de combustíveis.

12.4.5 – Fornecer combustível nos postos próprios do Estado, nas quantidades solicitadas e
dentro dos padrões estabelecidos pela ANP, em até 30 (trinta) horas, tanto quando o local de
entrega estiver situado na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), quanto nos demais
municípios de Minas Gerais; contadas a partir da data do recebimento da Autorização de
Fornecimento.

12.4.6 – Efetuar as entregas de combustível exclusivamente de Segunda a Sexta-feira, de 08:00
às 17:00 horas nos locais indicados na Autorização de Fornecimento.

12.4.7 – Garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos, segundo as exigências das normas
legais, obedecendo às condições do edital e seus anexos, vindo a responder por danos
eventuais que comprovadamente eles vierem causar, caso realize o fornecimento com produto
de má qualidade.

12.4.8 – Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do combustível nos
postos próprios, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega, bem como pelo
cumprimento das normas vigentes relativas ao transporte de combustível. 

12.4.9 – Emitir as notas fiscais/ faturas dos combustíveis fornecidos durante a vigência dos
contratos, de forma individualizada, citando: o tipo de combustível fornecido, a quantidade que
foi entregue por local, o órgão ou entidade que deverá providenciar o pagamento, valor unitário
e valor total, em conformidade com a indicação realizada na Autorização de Fornecimento pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR.

12.4.10 – Emitir, em periodicidade definida no anexo XII e de forma individualizada, durante a
vigência dos contratos, notas fiscais/ faturas referentes ao serviço de gerenciamento dos
abastecimentos;

12.4.11 – Instalar gratuitamente os dispositivos e equipamentos necessários ao controle e
gestão dos abastecimentos nos postos próprios do Estado.

12.4.14 – Instalar os dispositivos eletrônicos que permitam o controle e a gestão dos
abastecimentos em todos os veículos que estiverem ativos no módulo Frota – SIAD e
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desinstalar os dispositivos daqueles veículos que estiverem baixados ou com status “a vender”,
também no módulo Frota – SIAD, em até 48 (quarenta e oito) horas, em veículos alocados na
RMBH e 72 (setenta e duas) horas, em veículos alocados no interior, contados a partir do
recebimento dos dados do SIAD e da solicitação do órgão detentor dos veículos, durante toda a
vigência dos contratos.

12.4.15 – Reparar ou substituir, em caso de defeito, os equipamentos e dispositivos eletrônicos
dos veículos e postos próprios, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir
da solicitação dos órgãos e entidades e do órgão gerenciador do Registro de Preços,
respectivamente.

12.4.16 – Disponibilizar aos órgãos e entidades um Sistema para gestão e controle dos
abastecimentos de combustível, em conformidade com as especificações estabelecidas neste
Edital.

12.4.17 – Responsabilizar-se pelo fornecimento, instalação, desinstalação, reinstalação,
manutenção e perfeito funcionamento do Sistema indicado no sub-item anterior, bem como de
todos os equipamentos e dispositivos necessários ao funcionamento deste Sistema, sem
qualquer ônus ao Estado.

12.4.18 – Garantir que o combustível registrado pela bomba foi realmente abastecido no veículo
indicado, assegurando assim que somente veículos devidamente cadastrados possam ser
abastecidos com o combustível ao qual está autorizado.

12.4.19 – Garantir a integração de seu sistema com o SIAD para o recebimento e envio de
dados de forma consolidada e segura.

12.4.20 – Enviar ao SIAD os dados dos abastecimentos dos veículos da frota estadual
registrados em seu sistema, bem como a relação de veículos com dispositivos instalados, e as
entradas e saídas de combustível nos postos vinculadas aos órgãos/ entidades adquirentes,
com prazo máximo de 1 (uma) hora após o fato, no formato definido em conjunto com a
SEPLAG. 

12.4.21 – Realizar o gerenciamento do abastecimento dentro das especificações estabelecidas
neste edital, observando as normas e exigências legais para que os equipamentos e
dispositivos instalados nos veículos, postos possuam certificado do INMETRO.

12.4.22 – Elaborar e disponibilizar ao ÓRGAO GERENCIADOR um Plano de manutenção e
operação de postos de acordo com as normas vigentes, contendo, entre outros assuntos,
procedimentos operacionais e um plano de atendimento em caso de emergências.

12.4.23 – Efetuar a manutenção dos postos, que abrangerá, pelo menos, a limpeza, revisão e
reparo de tanques, bombas, filtros, mangueiras e bicos de abastecimento e realizar o
tratamento e disposição final de resíduos destes locais.

12.4.24 – Disponibilizar em cada posto kits para análise da qualidade do combustível, entre
outros.

12.4.25 – Realizar, à sua conta, testes de qualidade dos combustíveis depositados em tanques
dos postos utilizados para a execução desta Ata, bem como teste de estanqueidade dos
tanques destes postos, quando solicitado.

12.4.26 – Ministrar treinamento gratuitamente, sempre que necessário, objetivando a
capacitação de pessoal para todos os frentistas, gestores dos postos próprios, e gestores de
frota dos órgãos e entidades deste Registro de Preços, envolvidos na utilização do Sistema.

12.4.27 - Disponibilizar a mão-de-obra especificada para cada posto obedecendo às escalas
de trabalho e horários de funcionamento definidos neste Edital, inclusive as substituições
necessárias nos casos de ausências (programadas e não programadas).

12.4.28 - Implantar o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de
forma a obter uma operação correta, eficaz e eficiente, mantendo em perfeita ordem os
equipamentos, máquinas e instalações dos postos de serviço.

12.4.29 - Indicar um supervisor para realizar mensalmente, em conjunto aos Órgãos Gestores de
Postos , o acompanhamento técnico das atividades, visando à qualidade da prestação dos
serviços.

12.4.30 – Os supervisores do FORNECEDOR deverão obrigatoriamente inspecionar os postos,
no mínimo, 01(uma) vez por mês.

12.4.31 – Substituir em até 48 (quarenta e oito) horas quaisquer empregados não qualificados
ou entendidos como inadequados para prestação dos serviços, desde que o Órgão Gestor de
Posto faça tal solicitação por escrito. O empregado substituído não poderá assumir qualquer
outra função nos postos de trabalho objetos da presente contratação.

12.4.32 – Efetuar a reposição da mão-de-obra nos postos, no mesmo dia, em eventual
ausência (falta ou dispensa).

12.4.33 – Comunicar ao Órgão Gestor de Posto  toda vez que ocorrer afastamento,
irregularidade, substituição ou inclusão de elemento da equipe que esteja prestando serviços.

12.4.34 – Designar por escrito, no ato de recebimento da Ordem de Serviços - OS, preposto(s)
que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato.

12.4.35 – Fornecer aos empregados, por ano, o quantitativo de uniformes completos, inclusive
calçado, em conformidade ao determinado pelas convenções coletivas, bem como jaqueta, um
crachá e os equipamentos de proteção individuais (EPI’s) necessários, e cuidar para que os
empregados se mantenham permanente e adequadamente uniformizados, em perfeitas
condições de limpeza e higiene (pessoal, uniforme e EPI’s), portando, em lugar visível, o crachá
de identificação, contendo o nome e/ou distintivo da empresa, o nome completo do empregado
e a função desempenhada com a respectiva destinação.

12.4.36 – Os uniformes e EPI’s devem ser substituídos sempre que apresentarem furos, rasgos,
desgastes significativos, deformações, trincas, esfolamento excessivo ou qualquer outro dano.

12.4.37 – Fornecer os materiais de limpeza e de consumo e equipamentos necessários à
operação, conforme Anexo X deste Edital.

12.4.38 – Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a
eventuais acréscimos solicitados pela Administração.

12.4.39 – Manter controle de frequência/pontualidade dos empregados.

12.4.40 – Fornecer todas as condições e benefícios dispostos pelas Convenções Coletivas de
Trabalho da classe vigentes nas diferentes regiões do Estado de Minas Gerais.

12.4.41 – Fornecer transporte e alimentação adequados aos empregados lotados nos postos
de abastecimento, obedecendo à legislação em vigor.

12.4.42 – Manter no escritório, durante a execução dos serviços, a relação nominal dos
empregados e trabalhadores alocados na execução dos serviços contratados, devendo
apresentá-la, assim como os respectivos contratos de trabalho ou carteiras de trabalho
devidamente assinadas, à fiscalização do ÓRGÃO GESTOR DE POSTO e da Seplag.

12.4.43 – Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais
de origem Federal, Estadual ou Municipal vigentes, bem como de quaisquer despesas judiciais
ou extras judiciais que lhe venham a ser imputada, inclusive em relação a terceiros, decorrentes
de ação ou omissão dolosa ou culposa de prepostos do FORNECEDOR.

12.4.44 – Responsabilizar-se pelos danos que seus colaboradores possam ocasionar aos
equipamentos e instalações dos postos e a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da
execução dos serviços, sendo que os danos deverão ser ressarcidos por meio de Documento
de Arrecadação Estadual emitido pelo Órgão Gestor de Posto ou ajuizada, se for o caso, a
dívida, sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato.

12.4.45 – Empregar toda cautela no manuseio dos materiais ou equipamentos disponibilizados
para a execução dos serviços contratados, ficando a CONTRATADA obrigada a repor, às suas
custas e sem prejuízo dos prazos de execução dos trabalhos, todos os materiais ou
equipamentos por ventura danificados ou outros naquilo que couber a execução da atividade

12.4.46 – Zelar para que os colaboradores sob sua responsabilidade respeitem e cumpram as
normas relativas à segurança, meio ambiente, higiene e medicina do trabalho.

12.4.47 – Comunicar imediatamente ao ÓRGÃO GESTOR DE POSTO e à Seplag acidentes de
trabalho ocorridos com os seus empregados, bem como demonstrar a tempestiva e correta
emissão da CAT – Comunicação de Acidentes de Trabalho. Também competirá ao
FORNECEDOR providenciar imediato atendimento médico aos seus empregados envolvidos
na prestação dos serviços, quando da ocorrência de acidentes de trabalho

12.4.48 – Comunicar à Seplag, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes
verificada no curso da execução contratual

12.4.49 – Designar pelo menos 01 (um) preposto para representá-lo na execução dos contratos.

12.4.49.1 - O FORNECEDOR deverá disponibilizar um funcionário para, juntamente com a
equipe gestora da Ata de Registro de Preços, auxiliar os contratantes em quaisquer assuntos
condizentes com o contrato;

12.4.49.2 - O funcionário deverá estar disponível, fisicamente, juntamente com a equipe gestora
da SEPLAG, no período de 8:00 às 18:00, de segunda à sexta-feira, a partir da assinatura do
primeiro contrato até o encerramento do último;

12.4.49.3 - O local de prestação do serviço está localizado na Cidade Administrativa de Minas
Gerais na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte – MG;

12.4.49.4 - Esse profissional será corresponsável pela gestão dos abastecimentos,
notadamente para o aproveitamento por parte do Governo de Minas de todas as
funcionalidades do sistema fornecido;

12.4.49.5 - Esse profissional deverá prestar esclarecimentos e atender as reclamações que
porventura surgirem durante a execução do contrato, fornecendo os meios de contato
disponíveis como números de telefone, endereços de correio eletrônico, call center ou outro
meio de comunicação que possibilite permanente e irrestrito contato entre Contratante-
Contratada, inclusive fora dos dias e horários normais de atendimento, como sábados,
domingos e feriados;

12.4.49.6 - Esse profissional deverá capacitar a equipe central de frotas da SEPLAG e todos os
gestores de frota dos Órgãos e Entidades quanto às funcionalidades do sistema,
estabelecendo-se como referência técnica para a resolução de eventuais problemas.

12.4.50 – Comparecer, sempre que convocado, ao local designado pelos órgãos e entidades,
por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o objeto contratado.

12.4.51 – Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente aos
órgãos e entidades, quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom
andamento dos contratos.

12.4.52 – Não promover nenhuma alteração dos serviços ou especificações dos combustíveis e
respectivos controles sem a prévia anuência da SEPLAG.

12.4.53 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que houver vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.

12.4.54 – Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados aos órgãos e
entidades ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.

12.4.55 – Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários,
taxas, impostos e quaisquer outros que venham incidir sobre o seu pessoal, necessário à
execução do objeto a ser fornecido.
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12.4.56 – Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas ou despesas de qualquer
natureza em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição desta ata,
dispositivo legal ou regulamento.

12.4.57 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da
licitação, bem como apresentar a cada fatura, comprovação de regularidade perante a
Seguridade Social (FGTS e INSS).

12.4.58 – Guardar em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados, ou que por qualquer motivo venham a tomar conhecimento em razão dos
seus serviços, o mais completo e absoluto sigilo, sob pena de responsabilidade civil e criminal
por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização.

12.4.59 – Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas
estatuídas pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer
autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas normas, aí incluídos
acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências dos órgãos e entidades. Caso
este seja chamado a juízo e condenado pela eventual inobservância das normas em referência,
o FORNECEDOR obriga-se a ressarci-lo do respectivo desembolso, ressarcimento este que
abrangerá despesas processuais e honorários de advogado arbitrados na referida
condenação.

 

SANÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

13. SANÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

13.1. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.1. A recusa do licitante vencedor em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão
o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções
pelo CONTRATANTE:

13.1.1.1. Advertência por escrito;

13.1.1.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902/12:

13.1.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento não realizado;

13.1.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações
contratadas;

13.1.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e no art.
47, § 1º, do Decreto Estadual nº. 45.902/12;

13.1.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no
prazo mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93 e o art. 38, IV do
Decreto Estadual nº 45.902/12.

13.1.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das
obrigações contratuais:

13.1.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra
prevista em contrato ou instrumento equivalente;

13.1.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou
de suas parcelas;

13.1.2.3. Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração Pública Estadual;

13.1.2.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada
para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse. Enquadram-se neste item o fornecimento de
peças de qualidade e tipo diferentes do registrado no sistema de gestão;

13.1.2.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

13.1.2.6. Prestação de serviço de baixa qualidade.

13.1.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas
nos itens 13.1.1.1, 13.1.1.3 e 13.1.1.4

13.1.4. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente
devidos a CONTRATADA.

13.1.5. As sanções relacionadas nos itens 13.1.1.3 e 13.1.1.4 também poderão ser aplicadas
àquele que:

13.1.5.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

13.1.5.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;

13.1.5.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

13.1.5.4. Não mantiver a proposta;

13.1.5.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

13.1.5.6. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5.7. Cometer fraude fiscal.

13.1.6. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a
ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no
Decreto Estadual nº. 45.902/12.

13.1.7. As sanções relacionadas nos itens 13.1.1.3 e 13.1.1.4 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAFIMP.

 

 

 

ANEXO II -  DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DA FROTA

A frota listada representa os veículos alocados de forma permanente em unidades (bases operacionais) dos órgãos e entidades estaduais em cada município. Não foi considerada a frota de veículos em viagem nestes municípios.

TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO TOTAL DE VEÍCULOS

 Alto Jequitinhonha 315

 Caparaó 418

 Central 406

 Mata 1.409

 Médio e Baixo Jequitinhonha 316

 Metropolitano 10.350

 Mucuri 463

 Noroeste  835

 Norte 1.504

 Oeste 1.056

 Outros Estados 7

 Sudoeste 366

 Sul 1.951

 Triângulo Norte 1.164

 Triângulo Sul 853

 Vale do Aço 730

 Vale do Rio Doce 656

 Vertentes 662

 Total Geral 23.461

 

 

ANEXO III -  - DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES E ANUENTES

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM

ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA TRABALHO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

Anexos para Editais de Licitação SEPLAG/CENTRAL 2866564         SEI 1500.01.0013124/2018-48 / pg. 35



FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO MINAS GERAIS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NORTE E NORDESTE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MINAS GERAIS

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RÁDIO INCONFIDÊNCIA

SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA ESTADO CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SECRETARIA GERAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR D DO ESTADO DE  MINAS GERAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

ANEXO IV -  DO CONSUMO POR MUNICÍPIO

Anexo Consumo por Município - 36 meses 1497004

ANEXO V - DA LISTA DE POSTOS 

RELATÓRIO  2400765

ANEXO VI - DAS REGRAS DE INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO SIAD E DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

1. A implantação do sistema de gerenciamento do abastecimento, entendido como o conjunto de dispositivos e equipamentos instalados nos postos próprios do Estado e nos veículos, bem como o software de gestão e outros insumos correlatos deverá ser feita de acordo com o cronograma
apresentado abaixo.

Etapa Descrição Prazo

1 Criação do Plano de Projeto 15 dias após a publicação da Ata de Registro de Preços

2 Treinamentos 1 e 3 30 dias após a publicação da Ata de Registro de Preços

3 Integração do sistema do fornecedor com o SIAD 30 dias após a entrega do Plano de Projeto

4

Implantação do sistema na Região 1 abrangendo:

- Instalação de dispositivos nos veículos

- Instalação de dispositivos nos postos próprios

- Treinamento 4

30 dias após a entrega do Plano de Projeto

5

Implantação do sistema na Região 2 abrangendo:

- Instalação de dispositivos nos veículos

- Instalação de dispositivos nos postos próprios

- Treinamento 4

45 dias após a entrega do Plano de Projeto

6

Implantação do sistema na Região 3 abrangendo:

- Instalação de dispositivos nos veículos

- Instalação de dispositivos nos postos próprios

- Treinamento 4

60 dias após a entrega do Plano de Projeto

7

Implantação do sistema na Região 4 abrangendo:

- Instalação de dispositivos nos veículos

- Instalação de dispositivos nos postos próprios

- Treinamento 4

75 dias após a entrega do Plano de Projeto

 

2. A implantação do sistema de gerenciamento deverá partir da capital mineira em direção ao interior do estado, priorizando as regiões com maior quantidade de veículos. Sendo assim:

2.1.A Região 1 corresponde ao município de Belo Horizonte;

2.2.A Região 2 abrange os municípios do Território de Desenvolvimento Metropolitano;

2.3.A Região 3 abrange os municípios dos Territórios de Desenvolvimento Alto Jequitinhonha, Médio e Baixo Jequitinhonha, Mucuri, Noroeste, Norte, Triângulo Norte, Triângulo Sul, Vale do Aço e Vale do Rio Doce;

2.4.A Região 4 abrange os municípios dos Territórios de Desenvolvimento Caparaó, Central, Mata, Oeste, Sudoeste, Sul e Vertentes.

3. A tabela abaixo apresenta a quantidade de postos próprios de abastecimento presentes em cada uma das regiões.

Regiões Qtde. Postos Próprios Qtde. de veículos

Região 1 11  

Região 2 12 2.749

Região 3 23 6.836

Região 4 25 6.268

Total 71 23.461

 

3.1. Qtde de postos próprios: corresponde ao quantitativo de postos próprios que deverão receber a infraestrutura necessária ao controle dos abastecimentos. 

3.4. Qtde de veículos: corresponde ao quantitativo de veículos localizados nos municípios da região e que efetuarão seus abastecimentos prioritariamente nos postos de abastecimentos equipados.

4 - É pré-requisito para o início da prestação do serviço de gerenciamento do abastecimento, num município, a implantação da infraestrutura necessária nos postos próprios localizados nele, bem como a instalação de dispositivos eletrônicos em pelo menos 80% dos veículos presentes no
município em questão e nas localidades próximas atendidas pelos postos do município.

4.1 - A data para início da prestação do serviço de gerenciamento em cada município será definida junto a SEPLAG. Os saldos de combustível de cada órgão armazenados nos postos na data definida deverão ser carregados ao sistema do FORNECEDOR, antes do início das operações.

5 - A instalação dos dispositivos nos veículos de cada região ocorrerá nos municípios onde estão localizados os postos de abastecimento em  locais, data e cronograma a serem definidos pela SEPLAG e repassados aos órgãos e entidades participantes.

5.1 - O FORNECEDOR deverá implantar o Sistema em todos os órgãos e entidades participantes, nos postos próprios do Estado e no prazo máximo de 135 (cento e trinta) dias corridos, contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços.

5.2 - O fornecimento de combustível poderá ser feito antes do início da prestação de serviço do gerenciamento do abastecimento.

5.3 - Quanto à instalação dos dispositivos nos veículos alocados em Belo Horizonte, deverá ser dada prioridade àqueles que compuserem a frota da Cidade Administrativa de Minas Gerais – CAMG.

5.4 - Os prazos para implantação do sistema de abastecimento poderão sofrer ajustes em virtude de atrasos na disponibilização dos locais para instalação dos dispositivos pela Administração ou fatores supervenientes e inesperados. Caso isto ocorra, novos prazos serão definidos, de
comum acordo, entre o Fornecedor e a SEPLAG. A definição de novas datas deverá ocorrer com pelos menos 30 (trinta) dias de antecedência do fim do prazo da etapa seguinte prevista no cronograma.

6 - DOS TREINAMENTOS

6.1 - Deverão ser prestados 04 (quatro) treinamentos distintos voltados aos gestores e operadores de frota dos órgãos/ entidades contratantes e aos gestores de postos de abastecimento e frentistas, a fim habilitá-los ao pleno uso do sistema de gerenciamento, e que terão a seguinte
estrutura:

6.1.1 - Treinamento 1:

6.1.1.1 - Público alvo: gestores de frota dos órgãos/ entidades.

6.1.1.2 - Trata-se da apresentação do sistema de gerenciamento aos gestores a fim de sensibilizá-los sobre o novo modelo de abastecimento a ser adotado, suas responsabilidades, bem como as possibilidades do sistema.

6.1.1.3 - Será realizado em Belo Horizonte, em data e local a serem ainda definidos pela SEPLAG.

6.1.1.4 - Será de responsabilidade da Administração providenciar local e infraestrutura necessários ao treinamento (equipamento de som e imagem, etc).
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6.1.1.5 - A Contratada será responsável por providenciar material didático que deverá ser redigido em língua portuguesa (Brasil).

6.1.2 - Treinamento 2:

6.1.2.1 - Público alvo: gestores de frota dos órgãos/ entidades.

6.1.2.2 - O funcionário designado para atuação junto à SEPLAG será um dos responsáveis pelo treinamento.

6.1.2.3 - O fornecedor deverá efetuar treinamento in loco na sede de cada órgão/ entidade que efetivar a contratação para a exposição prática do funcionamento do software, especificamente, o cadastro de usuários, perfis de acesso, estabelecimento de parâmetros no sistema, liberação de
abastecimento, relatórios, resolução de problemas, etc.

6.1.2.4 - Para os órgãos cuja sede esteja localizada fora da capital, este treinamento ocorrerá na sede da SEPLAG.

6.1.3 - Treinamento 3:

6.1.3.1 - Público alvo: gestores de postos dos órgãos/ entidades detentores de postos.

6.1.3.2 - Trata-se de um pequeno curso teórico, com carga mínima de 8 (oito) horas, para o número de pessoas correspondente ao dobro do número de postos próprios, limitados a 20 pessoas por turma, com o objetivo de apresentar-lhes os fundamentos da gestão de um posto de
combustível, devendo abranger: o controle de estoque, turnos, monitoramento da infraestrutura do posto (tanques, bombas, mangueiras, etc) e resíduos, bem como a aplicação do sistema nesta gestão.

6.1.3.3 - Será realizado em Belo Horizonte, em data e local a serem ainda definidos pela SEPLAG.

6.1.3.4 - Será de responsabilidade da Administração providenciar local e infraestrutura necessários ao treinamento (equipamento de som e imagem, etc).

6.1.3.5 - A Contratada será responsável por providenciar material didático que deverá ser redigido em língua portuguesa (Brasil).

6.1.4 - Treinamento 4:

6.1.4.1 - Público alvo: gestores de postos dos órgãos/ entidades detentores de postos e frentistas.

6.1.4.2 - Trata-se de um curso prático, nos 5 (cinco) primeiros dias de operação de cada posto. O fornecedor deverá disponibilizar in loco pelo menos um funcionário especializado que será responsável por acompanhar a operação do posto, instruir a operação dos frentistas, acompanhar os
abastecimentos realizados e solucionar quaisquer problemas que porventura ocorram.

6.1.4.3 - Este treinamento ocorrerá em cada posto quando do início do funcionamento.

6.1.4.4 - Esse treinamento deve ser realizado anualmente, para efeito de atualização, com mínimo de 2 (dois) dias, 08 (oito) horas por dia, em cada posto/ponto.

6.1.4.5 - Os pré-requisitos, o programa, o material didático, o currículo dos instrutores e outros aspectos do treinamento deverão ser submetidos previamente à discussão e à aprovação da SEPLAG;

7 - DO PLANO DO PROJETO

7.1 - Antes do início dos serviços, e no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a publicação da Ata do Registro de Preços, o fornecedor deverá submeter à aprovação da SEPLAG o Plano de Projeto para a implantação do sistema de gerenciamento, que deverá ser realizado com base
no cronograma apresentado neste anexo.

7.2 - O Plano de Projeto deverá conter, no mínimo:

7.2.1 - Plano de Escopo: Gerenciamento do Escopo, Definição do Escopo e Estrutura Analítica do Projeto;

7.2.2 - Planejamento do Tempo: Definição das Atividades, Sequenciamento de Atividades, Recursos Necessários e Duração das Atividades;

7.2.3 - Plano de Qualidade: Gerenciamento da Qualidade, Listas e check lists necessários ao projeto, Critérios de Medição e Verificação;

7.2.4 - Plano de Recursos Humanos: Funções e Responsabilidades, Organograma, Horários de Trabalho e Plano de Segurança;

7.2.5 - Plano de Comunicações: Lista de documentos a serem emitidos no projeto, Lista de emissores e receptores, formato, periodicidade e mídia das informações, Lista de Contatos constando nome, telefone e e-mail, Fluxograma do Processo de Comunicação;

7.2.6 - Plano de Risco: Gerenciamento do Risco, Lista de Riscos com as categorias associadas a eles, qualificação, quantificação e plano de respostas ao risco;

ANEXO VII - DAS ATRIBUIÇÕES POR PERFIL DE USUÁRIO NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO

Atribuições por perfil
GFE GFO GFU GPP/Multipostos

Frentista
Consulta Operação Consulta Operação Consulta Operação Operação

Consulta os dados de órgão, unidade, condutores, veículos

e dispositivos, podendo extrair nos formatos XLS, PDF e TXT
● ● ● ● ● ●   

Consulta os dados de todos os usuários cadastrados no sistema

(e suas vinculações à órgãos, unidades), podendo extrair nos formatos XLS, PDF e TXT
● ● ● ●     

Consulta os dados dos Gestores de Postos cadastrados no sistema ● ●     ●  

Consulta os dados dos frentistas cadastrados no sistema e suas vinculações aos postos ● ●     ●  

Consulta saldos dos órgãos ● ● ● ●     

Consulta os dados de abastecimentos dos veículos, inclusive os abastecimentos por contingência ● ● ● ● ● ● ●  

Inclui e altera parâmetros de abastecimentos para veículos e unidades  ●  ●  ●   

Consulta os impedimentos gerados no sistema de abastecimento ● ● ● ● ● ●   

Consulta o status dos pedidos de combustível ● ● ● ●   ●  

Consulta o status das notas fiscais emitidas pelo fornecedor ● ● ● ●   ●  

Altera o status da nota fiscal de “Nota Fiscal Aguardando Confirmação

do Gestor de Órgão” para “Nota Fiscal cancelada” ou “nota fiscal substituída

pela de número XXX” no prazo de 20 dias

 ●       

Consulta dados do rateio (perdas e sobras) ● ●       

Gerencia rateios, (perdas e sobras) de combustíveis gerados nos postos  ●       

Consulta todas as vazões não autorizadas nos postos próprios do Estado ● ●     ●  

Consulta o estoque dos postos e tanques ● ●     ●  

Consulta status do dispositivo de abastecimento para verificar a

necessidade de manutenção/substituição
● ● ● ● ● ●   

Realiza agendamentos de instalação, manutenção ou retirada de dispositivos de abastecimento    ●  ●   

Realiza agendamentos emergenciais de instalação, manutenção e

remoção de dispositivos de abastecimento
 ●       

Consulta o status dos agendamentos de instalação, manutenção ou

retirada de dispositivos de abastecimento
● ● ● ● ● ●   

Emite relatórios gerenciais e operacionais para controle e gestão das

informações sobre os veículos e os abastecimentos
● ● ● ● ● ●   

Emite relatórios gerenciais, operacionais para controle e gestão dos postos próprios ●      ●  

Realiza acerto de hodômetro do abastecimento de veículo mediante solicitação do GFO  ●       

Habilita ou desabilita a integração dos postos com o SIAD  ●       

Cadastra, altera e exclui usuários GFU’s vinculados ao seu órgão    ●     

Consulta dados dos GFU’s e suas vinculações ao órgão ● ● ● ●     

Consulta Saldo/Cota do órgão/unidades ● ● ● ● ● ●   

Inclui, altera ou exclui Saldo/Cota para unidades ou veículos sob sua vinculação    ●  ●   

Confirma o recebimento das notas fiscais de seu órgão/entidade emitidas pelo fornecedor    ●     

Recebe e-mail e mensagem de alerta informando impedimentos de abastecimento   ● ● ● ●   

Autoriza os abastecimentos com impedimentos relativos aos parâmetros atribuídos

aos veículos e condutores sob sua responsabilidade
   ●  ●   

Emite e aprova o Relatório Analítico da Despesa (RAD)    ●     

Audita e acompanha as alterações dos parâmetros definidos para

unidades e/ou veículos, podendo extrair nos formatos XLS, PDF e TXT
 ●  ●     

Agenda manutenções nos postos  ●     ●  

Consulta status dos agendamentos de manutenção nos postos ● ●     ●  

Consulta as entradas de combustível (recebimento) nos tanques dos postos ● ●     ●  

Realiza o inventário de combustíveis mensalmente, por meio de relatório

disponível no sistema, comparando o estoque físico de combustível dos postos

com o estoque contábil dos órgãos e entidades

 ●       

Estabelece, por posto e por tanque, os estoques máximo e

mínimo de ressuprimento (ponto de pedido)
 ●       

Abre e fecha o turno do posto       ●  

Valida os dados da abertura/fechamento de turno em caso de divergência

superior a 0,6%, confirmando ou cancelando os dados informados pelo frentista
      ●  

Recebe um alerta quando o GPP valida a abertura do turno com divergência,

devendo confirmar ou cancelar os dados informados pelo frentista
 ●       

Consulta os dados de turnos dos postos próprios do Estado ● ●     ●  

Cadastrar o horário de funcionamento de cada posto  ●     ●  

Alterar o status do posto para "Inoperante temporariamente", "Em Operação" ou "Desativado"  ●     ●  

Consulta status dos terminais dos postos para verificar comunicação de funcionamento da internet ● ●     ●  

Gerencia as solicitações de combustíveis dos órgãos  ●       

Realiza pedido de combustível ao fornecedor direcionando o posto de destino  ●       

Inclui ou altera os parâmetros dos postos ● ●     ●  

Registra os dados de recebimento de combustíveis/Nota Fiscal       ●  
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Valida os registros de recebimento de combustíveis nos postos feitos pelo frentista       ●  

Bloqueia bico/bomba de posto       ●  

Realiza os abastecimentos dos veículos autorizados        ●

Realiza alinhamento de tanque e aferição de bomba de combustível       ●  

 

 

 

 

ANEXO VIII - DAS ESPECIFICAÇÃO DOS RELATÓRIOS
1 - REGRAS GERAIS:

1.1 - Todos os relatórios deverão ser exibidos em tela, impressos e salvos em extensão de arquivo, tais como: XLS, PDF, TXT, JPG, HTML.Os relatórios que exijam a consolidação de grande quantidade de dados  não necessitam ser exibidos em tela.

1.2 - Não podem haver colunas mescladas nos relatórios Excel;

1.3 - A barra de rolagem deve funcionar na versão de tela;

1.4 - Quando não tiver dados a gerar, informar com “-“ e não com “0,00”

1.5 - Os Valores unitários dos combustíveis terão 4 casas decimais (assim como o valor é publicado): R$4,5672

1.6 - Os volumes deverão constar com separador de milhar e terão o formato “1.000,0” (com apenas uma casa decimal);

1.7 - Os relatórios em PDF que ultrapassarem uma página, devem ter Quebra de página, retomando a página seguinte com o cabeçalho das colunas;

1.8 - Os relatórios em Excel que ultrapassarem uma página, não devem ter Quebra de página;

1.9 - Para os casos de se selecionar “Todos” os campos, apresentar a opção “TODOS” ou “Incluir todos”;

1.10 - Em todos os relatórios de consumo e de abastecimentos deverão ser considerados os abastecimentos de tanque de partida a frio, mesmo que tenha um relatório específico para este tipo de abastecimento;

1.11 - Para os relatórios de GFU que serão espelhados nos relatórios do GFO, no filtro de tela deverá ter a opção de unidade(s) a ser(em) selecionada(s). Deve-se também no cabeçalho do relatório ter o nome da unidade.

1.12 - Para os relatórios dos Gestores Multipostos, no filtro de tela deverá ter a opção de posto a ser selecionado, ou a escolha de todos os postos, devendo-se também no cabeçalho do relatório ter a identificação do posto. Enquanto que no relatório do GPP e do Frentista a única opção será
o posto ao qual o usuário está vinculado.

2 - RELATÓRIOS PARA O USUÁRIO GFO
Objetivo: apresentar relatórios gerais do Órgão para as autoridades competentes com dados consolidados.

Emissor: somente usuário associado ao perfil GFO poderá solicitar os relatórios deste subitem. Para os relatórios do GFO o órgão ao qual ele está vinculado já deverá vir marcado, sem opção de escolher outro órgão que não seja o de sua vinculação.

2.1 - Reletórios de Abastecimentos
2.1.1 - RELATÓRIO: Abastecimentos do Veículo

Este relatório lista todos os abastecimentos de uma determinada placa do órgão no período selecionado.

Este relatório poderá ser solicitado para uma data específica ou período.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Órgão do veículo;

Período: data ou período específico;

Unidade de frota do veículo: informar unidade de frota (não é obrigatório) ou todas;

Placa: somente uma placa;

Combustível: indicar um ou todos os combustíveis.

- Dados do cabeçalho:

Órgão: código e nome do órgão;

Período: período informado;

Unidade de frota do veículo: unidade selecionada (filtro);

Placa: placa informada no filtro;

Combustível: combustível selecionado (filtro);

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório.

-Dados do relatório:

Data: data do abastecimento;

Hora de início: horário de início de abastecimento;

Posto: nome do posto no qual o veículo foi abastecido;

Combustível: tipo de combustível utilizado no abastecimento;

Município: cidade na qual está localizado o posto em que o veículo foi abastecido;

Motorista: CPF do motorista responsável pelo abastecimento do veículo;

Hodômetro anterior: hodômetro do abastecimento anterior;

Hodômetro atual: hodômetro deste abastecimento;

Km Percorrida: diferença do hodômetro atual e o hodômetro anterior;

Volume: volume de combustível do abastecimento;

Desempenho (Km/L): Km Percorrida / Volume do Abastecimento;

Status: status do abastecimento, segundo as normas editalícias (N – normal; IC – Liberação Gestor – impedimento condutor; IV – Liberação Gestor – impedimento veículo; VC – Liberação Gestor – impedimento veículo e motorista).

2.1.2 - RELATÓRIO: Abastecimentos (do Órgão) – Volume e Valor

Este relatório lista todos os abastecimentos do órgão (inclusive os de tanque a frio) no período selecionado.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período específico;

Órgão: nome do órgão;

Combustível: um ou todos os combustíveis;

Placa: pode solicitar para placa específica ou para todas as placas do órgão;

Quebra: Listagem, Por Unidade.

- Quebra:

Este relatório poderá ter dois layouts: listagem e com quebra por Unidade.

Quando for solicitado relatório com quebra por unidade, não haverá a coluna de unidade e a unidade virará título da sub-tabela. Haverá subtotais em cada tabela.

- Dados do cabeçalho:

Órgão: código e nome do órgão;

Período: data ou período informado;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Data: data do abastecimento;

Hora: horário de início do abastecimento;

Unidade do veículo: código da unidade SIAD em que o veículo está registrado no sistema;

Posto: código do posto no qual o veículo foi abastecido;

Município: município onde está localizado o posto;

Motorista: CPF do motorista do veículo responsável pelo abastecimento;

Placa: placa do veículo que foi abastecido;

Combustível: combustível do abastecimento;

Volume (em L): volume de combustível do abastecimento;

Km anterior: Km registrada no último abastecimento;

Km atual: Km registrada no abastecimento atual;

Km percorrida: Diferença entre as KM;

Desempenho (Km/L): é a razão da diferença de km pelo volume abastecido;

Valor unitário: valor unitário do combustível vigente na data do abastecimento;

Valor total abastecimento: Valor unitário do combustível X volume do abastecimento;

Status: status do abastecimento, segundo as normas editalícias (N – normal; IC – Liberação Gestor – impedimento motorista; IV – Liberação Gestor – impedimento veículo; VC – Liberação Gestor – impedimento veículo e motorista).

2.1.3 - RELATÓRIO: Abastecimentos de Tanque a Frio

Este relatório lista apenas os abastecimentos de tanque a frio do órgão no período selecionado.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período específico;

Órgão: nome do órgão;

Unidade de frota do veículo: uma ou todas (não obrigatório);

Placa: placa a ser buscada (não obrigatório).

- Dados do cabeçalho:

Órgão: código e nome do órgão;

Período: data ou período informado;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Posto: local onde se deu o abastecimento ou todos;

Unidade de frota do veículo: Informa a unidade selecionada anteriormente no filtro.

- Dados do relatório:

Data: data do abastecimento;

Hora: horário de início do abastecimento;

Posto: código do posto no qual o veículo foi abastecido;
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Placa: placa do veículo que foi abastecido;

Motorista: CPF do motorista do veículo responsável pelo abastecimento;

Unidade de frota do veículo: código da unidade SIAD em que o veículo está registrado no sistema;

Bomba/ Combustível: bico utilizado bem como o combustível do abastecimento;

Volume (em L): volume de combustível do abastecimento;

Valor Unitário: valor unitário do combustível vigente na data do abastecimento;

Valor Total Abastecimento: Valor unitário do combustível X volume do abastecimento;

Status: status do abastecimento, segundo as normas editalícias (N – normal; IC – Liberação Gestor – impedimento condutor; IV – Liberação Gestor – impedimento veículo; VC – Liberação Gestor – impedimento veículo e motorista).

2.1.4 - RELATÓRIO: Volume Consumido (do órgão) – consolidação por data

Este relatório lista o somatório do volume consumido pelo órgão em determinado período. É uma consolidação por data, diferenciando por tipo de combustível. Ele poderá ser solicitado para uma data específica ou período. Sendo selecionado um período, cada linha do relatório será uma
data dentro do período selecionado.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período específico;

Órgão: nome do órgão;

Combustível: um ou todos os combustíveis.

- Dados do cabeçalho:

Órgão: código e nome do órgão;

Período: data ou período informado;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Data: relação de datas do período informado;

Volume Álcool: somatório do volume dos abastecimentos com álcool de todos os veículos do órgão na data;

Volume Diesel: somatório do volume dos abastecimentos com diesel de todos os veículos do órgão na data;

Volume Gasolina: somatório do volume dos abastecimentos com gasolina de todos os veículos do órgão na data;

Total.

2.1.5 - RELATÓRIO: Volume Consumido (do órgão) – consolidação por unidades

Este relatório lista o somatório do volume consumido para cada unidade do órgão em determinado período. É uma consolidação por Unidade, diferenciando por tipo de combustível. Cada linha do relatório é uma Unidade diferente.

Especificação do relatório:

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período específico;

Órgão: nome do órgão;

Unidade de frota do veículo: uma unidade, grupo de unidades ou todas unidades;

Combustível: um ou todos os combustíveis.

- Dados do cabeçalho:

Órgão: código e nome do órgão;

Período: data ou período informado;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Código Unidade: código da unidade SIAD;

Unidade: nome da unidade;

Volume Álcool: somatório do volume de todos os veículos da unidade abastecidos com álcool;

Volume Diesel: somatório do volume de todos os veículos da unidade abastecidos com diesel;

Volume Gasolina: somatório do volume de todos os veículos da unidade abastecidos com gasolina;

Total.

2.1.6 - RELATÓRIO: Dados do abastecimento unitário

Este relatório traz os dados completos de um determinado abastecimento.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Órgão;

Período: data ou período específico;

Placa: somente uma placa;

Combustível: indicar um ou todos os combustíveis.

Obs.: deverá permitir selecionar um dos abastecimentos do veículo oficial na data ou período informado (abrirá uma caixa para seleção).

- Dados do relatório:

Órgão: código e nome do órgão;

Unidade de frota do veículo: código e nome da unidade SIAD a qual o veículo estava vinculado na data do abastecimento;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Placa: placa do veículo a ser consultado;

Marca/ Modelo: marca/modelo do veículo consultado

Motorista: CPF e nome do motorista responsável pelo abastecimento do veículo;

Data abastecimento: data do início do abastecimento selecionado;

Hora: horário do início do abastecimento;

Posto: nome do posto no qual o veículo foi abastecido;

Munícipio: município do posto em que foi realizado abastecimento;

Frentista: nome do frentista responsável pelo abastecimento;

Combustível: combustível utilizado no abastecimento;

Volume: volume de combustível do abastecimento;

Hodômetro anterior: hodômetro do abastecimento anterior;

Hodômetro atual: hodômetro deste abastecimento;

Km Percorrida: diferença do hodômetro atual e o hodômetro anterior;

Desempenho (Km/L): Km Percorrida / Volume do Abastecimento;

Valor unitário: valor unitário do combustível vigente na data do abastecimento;

Valor total abastecimento: valor unitário do combustível X volume do abastecimento;

Status: status do abastecimento, segundo as normas editalícias (N – normal; IC – Liberação Gestor – impedimento motorista; IV – Liberação Gestor – impedimento veículo; VC – Liberação Gestor – impedimento veículo e motorista);

Gestor de frota: se o status for N, campo ficará em branco; se o status for IC, IV ou VC, deverá trazer o usuário do gestor responsável pela liberação.

Obs.: se o sistema identificar que o abastecimento foi realizado em contingência (falha dos equipamentos do posto ou falta de dispositivo no veículo), esta informação deve ser apresentada neste relatório também.

2.2 - Relatórios de Recebimentos
2.2.1 - RELATÓRIO: Dados da NF de aquisição de combustível

Este relatório traz os dados de cada NF gerada no sistema. Sendo necessário escolher uma NF de todas que forem listadas para o período.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período específico;

Órgão: nome do órgão

Posto: somente um posto (não é filtro obrigatório).

Observação: ao indicar um período, se houver mais de uma NF, elas devem ser listadas (em uma caixa para seleção) para que o usuário selecione uma delas.

- Dados do cabeçalho:

Órgão: código e nome do órgão;

CNPJ do órgão;

Posto: código e nome do Posto onde se deu a entrega do combustível/NF;

Número NF: número da NF;

Série NF: número da série da NF, se houver;

Data emissão NF: Data da emissão da Nota Fiscal;

Data do relatório: data de emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Itens NF: combustíveis constantes na NF informada;

Tanque recebimento: identificação do tanque em que o combustível foi despejado;

Volume NF: volume contábil da entrega;

Valor unitário: valor unitário do combustível constante na NF;

Valor total produto: valor total por produto (Valor unitário X volume NF);

Valor total da nota: somatório dos valores totais dos produtos.

- Dados do Rodapé:

Data/Hora Recebimento do Frentista;

CPF/Nome Frentista: dados do frentista responsável pelo recebimento;

Data/Hora Confirmação Gestor Posto;

CPF/Nome Gestor Posto: dados do gestor do posto responsável pela confirmação do recebimento da NF;

Data/Hora Confirmação Gestor Frota Órgão;
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CPF/Nome Gestor Frota Órgão: dados do gestor de frota do órgão, responsável pela confirmação do recebimento da NF.

2.2.2 - RELATÓRIO: Aquisição de Combustível (por Órgão) – listagem de NFs

Este relatório lista todas as NFs que deram entrada no Órgão, tendo como referência o aceite do GFO. Ele poderá ser solicitado para uma data específica ou período específico.

O usuário poderá escolher gerar o relatório para um tipo específico de combustível ou para todos os tipos.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período específico;

Órgão: nome do órgão;

Combustível: um ou todos os combustíveis.

- Dados do cabeçalho:

Órgão: código e nome do órgão;

Período: data ou período informado;

Combustível: tipo de combustível abastecido;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Data: data do recebimento no posto;

Hora: hora do recebimento do combustível;

Posto: código do posto onde ocorreu o recebimento do combustível;

Nº da Nota Fiscal:

Data de emissão da NF: data em que a NF foi gerada;

Combustível: combustível descarregado no tanque;

Volume NF: volume constante na NF;

Valor Unitário: valor do litro de combustível recebido;

Valor Total do Item: valor do Item da NF emitida (volume x Valor unitário);

Data de recebimento do órgão: data da confirmação do recebimento da NF pelo Gestor de Frota do Órgão;

GFO Confirmação: CPF do usuário do GFO que efetuou a confirmação.

2.2.3 RELATÓRIO: Despesa com Aquisição de Combustível - Órgão

Este relatório lista todo o somatório das NFs que deram entrada no Órgão, tendo como referência o aceite do GFO. Ele poderá ser solicitado para uma data específica ou período específico.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período informado;

Órgão: nome do órgão;

Combustível: um ou todos os combustíveis.

- Dados do cabeçalho:

Órgão: código e nome do órgão;

Período: data ou período informado;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Combustível: um ou todos os combustíveis.

- Dados do relatório:

Data: relação das datas em que houve entrega de combustíveis do período;

Despesa por combustível, em valores monetários, com aquisição (somatório das entradas de NF do órgão/entidade e por combustível) para cada data listada, para cada tipo de combustível;

Total: somatório das despesas com os três combustíveis.

2.3 Relatórios Diversos
2.3.1 - RELATÓRIO: Impedimentos

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período informado;

Órgão: nome do órgão

Unidade: uma unidade ou Todas.

- Dados do cabeçalho:

Período: período informado no filtro;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Combustível: um ou todos os combustíveis.

- Dados do relatório:

Data: data em que ocorreu o impedimento;

Posto: posto no qual ocorreu o impedimento;

Órgão: órgão ao qual o veículo está vinculado;

Unidade de frota do veículo: unidade SIAD à qual o veículo está vinculado;

Placa: placa do veículo que teve impedimento registrado;

Tipo: tipo de Impedimento conforme regras editalícias (IV, Veículo; IC, condutor; VC, Veículo e condutor);

Descrição: descreve o tipo do impedimento;

CPF do Motorista: CPF do motorista que conduzia o veículo no momento do impedimento;

Motorista: nome por extenso do motorista;

Status: informa o status do impedimento, se foi “Cancelado”, “Abastecido” ou se ainda está “Pendente”.

2.3.2 - RELATÓRIO: Relatório Analítico da Despesa (RAD)

Este relatório apresenta a despesa mensal com a Remuneração decorrente do gerenciamento dos abastecimentos, sendo a seguinte regra para pagamento a aplicação do Valor da Transação e da nota de avaliação do Instrumento de Medição de Resultados, de que trata o Anexo X sobre o
volume total dos abastecimentos efetivos, conforme fórmula:

PGA = VT x VolTA x IMR, em que:

PGA: Remuneração decorrente do gerenciamento dos abastecimentos;

VT: Valor da Transação (em reais), conforme proposta comercial e termo contratual;

VolTA: volume total dos abastecimentos no período; 

IMR: Valor da nota de avaliação do Instrumento de Medição de Resultados.

- Dados do cabeçalho:

Nome do Órgão;

Período: período deve ser mensal;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Data abastecimento: data em que foi realizado o abastecimento;

Unidade de frota do veículo: unidade SIAD a qual o veículo estava vinculado no abastecimento;

Placa: placa do veículo abastecido;

Marca / Modelo: marca modelo do veículo;

Combustível: combustível do abastecimento;

Volume abastecido: volume do abastecimento (informar somatório ao final da coluna);

Valor unitário: valor unitário do combustível, referente ao Valor vigente na data do abastecimento;

Valor total do abastecimento: volume abastecido X valor unitário;

Valor da Transação: valor da transação (R$);

Valor da Remuneração decorrente do gerenciamento dos abastecimentos: volume total do abastecimento X valor da transação;

Total: volume total dos abastecimentos e valor das transações;

3. USUÁRIO: GFU
Objetivo: apresentar relatórios aos gestores de unidades com dados consolidados.

Emissor: somente usuário associado ao perfil GFU poderá solicitar os relatórios deste subitem. O GFU pode ter várias unidades vinculadas ao seu perfil.

Relatórios já especificados anteriormente:

RELATÓRIO: Abastecimentos do Veículo

RELATÓRIO: Dados do abastecimento unitário

RELATÓRIO: Abastecimentos (da Unidade) – Valor e Volume

RELATÓRIO: Abastecimentos de Tanque a Frio

RELATÓRIO: Volume Consumido (por Unidade) – consolidação por data

RELATÓRIO: Impedimentos

Estes relatórios já foram especificados para o perfil GFO, e, portanto, para o GFU deverá ser alterada apenas a amplitude de acesso. Ou seja, enquanto para o GFO era possível gerar os dados apenas para o órgão ao qual ele está vinculado, para o GFU deverá ser possível a geração dos
dados apenas da Unidade (ou Unidades) as quais ele está vinculado. .

3.1.1 RELATÓRIO: Volume consumido (Unidade) – Veículos

Este relatório poderá ser solicitado para uma data específica ou período específico.

Caso seja selecionado o tipo de combustível no filtro, o relatório deverá retornar apenas os dados deste combustível selecionado.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Órgão;

Período: data ou período específico;

Unidade: informar uma unidade de frota ou todas;

Anexos para Editais de Licitação SEPLAG/CENTRAL 2866564         SEI 1500.01.0013124/2018-48 / pg. 40



Combustível: indicar um ou todos os combustíveis;

Placa: pode solicitar para placa específica ou para todas as placas que estão na unidade de frota.

- Dados do cabeçalho:

Órgão: código e nome do órgão;

Período: data ou período informado;

Unidade de frota do veículo: unidade SIAD selecionada (ou Todas);

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Unidade de frota do veículo: número da unidade a qual pertence o veículo;

Placa: relação de placas dos veículos abastecidos na unidade informada no período selecionado;

Marca/Modelo: marca e modelo do veículo;

Volume Consumido Álcool: somatório dos volumes de álcool dos abastecimentos do veículo;

Volume Consumido Diesel: somatório dos volumes de diesel dos abastecimentos do veículo;

Volume Consumido Gasolina: somatório dos volumes de gasolina dos abastecimentos do veículo;

Total.

4. USUÁRIO: GFE
Objetivo: apresentar relatórios gerais do Estado para as autoridades competentes com dados consolidados.

Emissor: somente usuário associado ao perfil GFE poderá solicitar os relatórios deste subitem. Para os relatórios do GFE o órgão deverá ser escolhido dentre a lista de todos os órgãos contratantes.

Relatórios já especificados anteriormente:

RELATÓRIO: Abastecimentos do Veículo

RELATÓRIO: Abastecimentos (do Órgão) - Volume e Valor

RELATÓRIO: Abastecimentos de Tanque a Frio

RELATÓRIO: Volume Consumido (por Órgão) – Consolidação por data

RELATÓRIO: Volume Consumido (por Órgão) – Consolidação por Unidades

RELATÓRIO: Dados do abastecimento unitário

RELATÓRIO: Dados da NF de aquisição de combustível

RELATÓRIO: Aquisição de combustível (por Órgão) – listagem de NFs

RELATÓRIO: Despesa com Aquisição de Combustível - Órgão

RELATÓRIO: Impedimentos

RELATÓRIO: Relatório Analítico da Despesa (RAD)

Estes relatórios já foram especificados para o perfil GFO, e, portanto, para o GFE deverá ser alterada apenas a amplitude de acesso. Ou seja, enquanto para o GFO era possível gerar os dados apenas para o órgão ao qual ele está vinculado, para o GFE deverá ser possível a geração dos
dados de todos os órgãos do Estado.

4.1 Relatórios de Recebimentos
4.1.1 - RELATÓRIO: Despesa com Aquisição de Combustível – ESTADO

Este relatório lista todo o somatório das NFs que deram entrada nos Órgãos (um, vários ou todos), tendo como referência o aceite do GFO. Ele poderá ser solicitado para uma data específica ou período específico.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período informado;

Órgão: um, grupo de órgãos ou Todos;

Combustível: um ou todos os combustíveis.

- Dados do cabeçalho:

Período: data ou período informado;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Combustível: um ou todos os combustíveis.

- Dados do relatório:

Código do Órgão: código SIAD que identifica o órgão;

Nome do Órgão: nome do Órgão;

Despesa por combustível, em valores monetários, com aquisição (somatório das entradas de NF do órgão/entidade e por combustível) no período selecionado, para cada tipo de combustível;

Total: somatório das despesas com os três combustíveis.

4.1.2 - RELATÓRIO: Recebimento de Combustível nos Postos - NF

Este relatório apresenta os dados das notas fiscais de combustível recebidos nos postos.

Poderá ser solicitado para uma data específica ou período específico.

Caso seja selecionado o tipo de combustível no filtro, o relatório deverá retornar apenas os dados deste combustível selecionado.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período específico;

Combustível: indicar um ou todos os combustíveis;

Posto: indicar um, vários ou todos os postos.

- Dados do cabeçalho:

Período: data ou período informado;

Combustível: informação do combustível selecionado;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Data: relação de datas do período informado nas quais houve entrega de combustível;

Hora: hora do recebimento da NF no sistema;

Posto: posto no qual foi recebido o combustível;

Tanque: tanque do posto onde o combustível foi armazenado;

Órgão: código do Órgão que adquiriu o combustível;

Número da NF: número da NF da compra do combustível;

Frentista: nome do frentista responsável pelo turno;

Gestor do posto: gestor do Posto responsável pela confirmação do recebimento;

Combustível: tipo de combustível adquirido;

Volume NF: volume adquirido informado na NF;

Volume físico recebido: volume real de combustível recebido (após medição no posto);

Valor unitário: valor unitário do produto;

Valor da NF R$: valor total do combustível recebido que consta na NF (Volume NF x Valor Unitário).

4.1.3 -  RELATÓRIO: Abastecimentos para indicadores

Trata-se de relatório completo, contendo todos os abastecimentos do período selecionado, bem como todos os dados relativos a esse.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período específico;

Órgão: indicar um órgão, grupo de órgãos ou todos os órgãos;

- Dados do cabeçalho:

Período: data ou período informado;

Órgão: Nome do Órgão selecionado

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Código Órgão/Entidade: código SIAD que identifica o Órgão/Entidade;

Órgão/Entidade; nome do Órgão/Entidade;

Código Unidade: código SIAD que identifica a unidade;

Unidade: nome da unidade SIAD;

Placa: placa do veículo abastecido;

Data início: data do abastecimento;

Hora início: hora inicial do abastecimento;

Hodômetro atual: hodômetro registrado no momento do abastecimento;

Combustível: tipo de combustível abastecido;

Volume: volume abastecido em Litros;

Valor unitário: valor unitário do combustível;

Taxa de Transação: valor da taxa de transação (R$);

Município: município do posto onde foi abastecido o veículo;

Data fim: data final do abastecimento;

Hora fim: hora final do abastecimento;

Posto: nome do posto onde foi realizado o abastecimento;

Bico: bico utilizado no abastecimento;

CPF do motorista: CPF do condutor do veículo

Encerrante início: dado do encerrante inicial da bomba, quando do início do abastecimento;

Encerrante fim: dado do encerrante final da bomba quando do término do abastecimento;

Status: informa o status do abastecimento. Se foi Normal (N), com impedimentos (IC, IV, VC),
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Turno: turno do abastecimento.

4.1.4 - RELATÓRIO: Recebimentos

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período informado;

Órgão: um órgão específico ou todos;

Posto: um posto específico ou todos;

Produto: um específico ou todos;

Nota Fiscal: opcional.

- Dados do cabeçalho:

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Produto: combustível selecionado na pesquisa;

Período: período selecionado no relatório;

Posto: posto selecionado na pesquisa;

Nota Fiscal: nota fiscal informada.

- Dados do relatório:

Posto: nome do posto selecionado na pesquisa ou Todos;

Data Hora: data e hora do recebimento de combustível no posto;

Pedido: número do pedido realizado em sistema do fornecedor;

Nota Fiscal: número da nota fiscal;

Produto: combustível recebido;

Transportadora: transportadora responsável pelo transporte do combustível;

Placa CT: placa do caminhão que realizou o transporte.

Usuário: Usuário responsável pelo recebimento no posto;

Volume: Volume registrado na nota fiscal;

Recebido físico: volume medido pela régua/sonda após a descarga; a partir da diferença entre o volume antes da descarga e o volume após a descarga;

Registros: número de registros de recebimentos do órgão.

4.2 - Relatórios de Postos
4.2.1 - RELATÓRIO: Saldo Combustível nos Postos – Data Específica

Este relatório informa o saldo dos postos e poderá ser solicitado somente para uma data específica e um único tipo de combustível. Deverá ser possível escolher entre um, vários ou todos os postos. Só deverá ser possível gerar o saldo, se o turno estiver encerrado na data selecionada.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Data específica: data informada;

Combustível: um dos combustíveis;

Posto: um posto, grupo de postos ou todos os postos;

Turno: um dos turnos do(s) posto(s).

- Dados do cabeçalho:

Data: data informada;

Produto: gasolina ou álcool ou diesel;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Postos: nome do posto;

Município: município no qual o posto está localizado;

Estoque de abertura (leitura régua / sonda): somatório dos volumes da leitura de medição do combustível selecionado, obtidos por meio da leitura da régua/sonda medidora na abertura do turno na data informada;

Entrada: somatório dos volumes de entradas do combustível nos postos do Estado, de acordo com dados da NF;

Abastecimentos: somatório dos volumes dos abastecimentos com o combustível selecionado; incluindo os abastecimentos de tanque a frio;

Vazão não autorizada: somatório dos volumes das vazões não autorizadas com o combustível selecionado;

Estoque calculado: estoque de abertura + entrada – abastecimentos – vazão não autorizada;

Estoque de fechamento (leitura régua/sonda): somatório dos volumes da leitura de medição do combustível selecionado, obtidos por meio da leitura da régua/sonda medidora do volume no tanque no fechamento do turno da data informada;

Diferenças: 

Variação estoque: diferença entre Estoque de fechamento e Estoque calculado;

Diferença física entre turnos: diferença entre Estoque de Abertura na data e o Estoque de fechamento na data anterior.

4.2.2 - RELATÓRIO: Saldo de Combustível nos Postos – Consolidação por Data

Este relatório informa a variação do saldo do posto em uma data específica ou período, para um único tipo de combustível de um único posto.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Período: data ou período informado;

Posto: somente um posto;

Combustível: um dos combustíveis.

- Dados do cabeçalho:

Período: data ou período informado;

Produto: combustível selecionado na pesquisa;

Posto: posto selecionado na pesquisa;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Turno: Lista todas as aberturas e encerramentos de turno.

Data de abertura: data de abertura do turno;

Data de fechamento: data de fechamento do turno;

Estoque de abertura (leitura régua/sonda): somatório do volume da leitura de medição do combustível selecionado, obtidos por meio da leitura da régua/sonda medidora na abertura do turno do posto na data informada;

Entrada: somatório dos volumes de entradas do combustível no posto, de acordo com dados da NF;

Abastecimentos: somatório dos volumes dos abastecimentos no posto com o combustível selecionado; incluindo os abastecimentos de tanque a frio;

Vazão não autorizada: somatório dos volumes das vazões não autorizadas em todos os postos com o combustível selecionado;

Estoque calculado: estoque de abertura + entrada – abastecimentos– vazão não autorizada;

Estoque de fechamento (leitura/sonda): somatório dos volumes da leitura de medição do combustível selecionado de todos os tanques de todos os postos, obtidos por meio da leitura da régua medidora do volume no tanque no fechamento do turno da data informada;

Diferenças:

Variação estoque: diferença entre Estoque de fechamento e Estoque calculado;

Diferença física entre turnos: diferença entre Estoque de Abertura na data e o Estoque de fechamento na data anterior.

4.2.3 - RELATÓRIO: Operação do Posto

Este relatório apresenta o um resumo mensal ou por período da operação do posto, fazendo um levantamento diário de todas as ocorrências.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Posto: somente um posto;

Combustível: um dos combustíveis;

Consolidação: mensal ou período;

Mês/ano do período em análise.

- Dados do cabeçalho:

Data do relatório: data da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Produto: combustível selecionado na pesquisa;

Consolidação: mensal ou por período;

Período: data ou período informado ao qual os dados se referem;

Posto: posto selecionado na pesquisa.

- Dados do relatório:

Data: dia do mês;

Turno: Informa a qual turno se refere o dado;

Abastecimentos

Qtde

Volume (L)

Vazamentos: volume em Litro de vazão não autorizada;

Descarga: recebimento de combustível na data;

Estoque físico (régua/sonda): informa o volume inicial no período e na sequência os volumes medidos com régua/sonda;

Estoque contábil: volume calculado pelo sistema a partir das entradas/saídas;

Diferença: calcula a diferença entre o estoque físico e o contábil, informando também a porcentagem.

4.2.4 - RELATÓRIO: Dados do turno

Este relatório deverá gerar os dados detalhados de um turno de um posto selecionado. O usuário deverá selecionar apenas uma data dentro de um período pré-informado.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Posto: somente um posto;

Período: selecionar uma data;
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Turno: Selecionar o turno.

- Dados do cabeçalho:

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório;

Abertura e encerramento do turno;

Número do turno: turno selecionado no filtro;

Período: data ou período informado ao qual os dados se referem;

Posto: posto selecionado na pesquisa.

- Dados do relatório:

Abastecimento

Bico: bico utilizado no abastecimento;

Encerrante inicial: dado do encerrante inicial informado pelo frentista responsável pela abertura do posto;

Encerrante final

Encerrante final mecânico (EFM): dado do encerrante final informado pelo frentista responsável pelo fechamento do posto;

Encerrante final eletrônico (EFE): dado do encerrante final constante no sistema (considera o encerrante inicial + abastecimentos);

Diferença EFM – EFE: diferença entre encerrante final mecânico e encerrante final eletrônico;

Percentual: percentual da diferença entre encerrante final mecânico e encerrante final eletrônico.

Abastecimento

Quantidade: quantidade de abastecimento realizado no bico no turno selecionado;

Volume abastecido: total do volume abastecido no bico no turno selecionado;

Vazamento: volume das vazões não autorizadas.

Estoque do Posto

Movimentação: movimentação do combustível estocado

Tanque Físico: identificação do tanque;

Inicial: volume inicial do tanque;

Abastecimento: volume dos abastecimentos;

Vazamento: vazamento do tanque no período;

Descarga: volume dos recebimentos de combustível;

Estoque Final

Contábil: refere-se ao volume registrado pelo sistema (Volume Inicial – Abastecimentos – Vazões + descargas;

Físico: refere-se ao volume registrado pela régua/sonda;

Diferença: diferença entre os estoques contábeis e físicos.

4.2.5 - RELATÓRIO: Dados dos Turnos do Posto no Período – Tanque

Este relatório informa os dados de um tanque específico do posto (e, portanto, um bico) e poderá ser solicitado para uma data específica ou período.

Obs.: o relatório deverá listar os dados de todos os turnos concluídos no período informado, relativos ao tanque informado.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Posto: somente um posto;

Período: data ou período específico;

Tanque: somente um tanque

- Dados do cabeçalho:

Posto: nome do posto;

Período: data ou período informado;

Tanque: nome do tanque físico, com identificação do combustível;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório – Bombas de Combustível:

Abertura turno: data e hora de abertura do turno;

Fechamento Turno: data e Hora de fechamento do turno;

Turno: número do turno;

Bico: número do bico;

Encerrante inicial (EI): dado do encerrante inicial informado pelo frentista responsável pela abertura do posto;

N° Abastecimentos: quantidade de abastecimentos ocorridos no turno;

Volume abastecimentos: somatório dos volumes destes abastecimentos;

Nº vazão não autorizada: quantidade de eventos de vazão não autorizada;

Vazão vão autorizada: volume das vazões não autorizadas;

Encerrante final mecânico (EFM): dado do encerrante final informado pelo frentista responsável pelo fechamento do posto;

Encerrante final eletrônico (EFE): dado do encerrante final constante no sistema (considera o encerrante inicial + abastecimentos);

Diferença EFM – EI: diferença entre encerrante final mecânico e encerrante inicial;

Diferença EFM – EFE: diferença entre encerrante final mecânico e encerrante final eletrônico.

- Dados do relatório – Estoque Posto:

Abertura turno: data e horário de abertura do turno;

Fechamento turno: data e horário de fechamento do turno;

Turno: número do turno;

Tanque físico: nome do tanque físico, com identificação do combustível;

Leitura inicial: volume verificado na abertura do turno pelo frentista responsável;

Saldo inicial: saldo final no fechamento do turno anterior (excluir esse dado);

Recebimentos: volume de combustível descarregado no tanque;

Volume abastecimento: somatório do volume de todos os abastecimentos ocorridos no turno (abastecimentos + tanque a frio);

Vazão não autorizada: somatório dos volumes das vazões não autorizadas;

Leitura final: volume verificado fisicamente no tanque através de régua/sonda medidora pelo frentista responsável pelo turno;

Saldo final: saldo inicial + recebimentos – abastecimentos – vazão não autorizada;

Diferença leitura e saldo finais: diferença entre a leitura final e o saldo final do tanque.

5 - USUÁRIO: GPP e Gestor Multipostos
Objetivo: apresentar relatórios gerais com dados consolidados referentes a postos.

Emissor: O Gestor de Posto Próprio deverá emitir relatórios referentes apenas ao posto ao qual ele está vinculado enquanto o Gestor Multipostos emitirá relatórios referentes à rotina de todos os Postos Próprios.

Relatórios já especificados anteriormente:

RELATÓRIO: Saldo Combustível nos Postos – Data Específica

RELATÓRIO: Saldo Combustível nos Postos – Consolidação por Data

RELATÓRIO: Recebimento de Combustível nos Postos – NF

RELATÓRIO: Abastecimentos de Tanque a Frio

RELATÓRIO: Dados do Turno

RELATÓRIO: Operação do Posto

RELATÓRIO: Dados dos Turnos do Posto no Período – Tanque

Estes relatórios já foram especificados para o perfil GFE que deverá ter acesso amplo, assim como o Gestor Multipostos (em relação aos postos). Para o GPP deverá ser alterada apenas a amplitude de acesso, devendo ser restrito ao posto ao qual ele está vinculado. Ou seja, Gestor
Multipostos visualiza e seleciona dentre todos os postos, enquanto que o GPP visualiza e seleciona apenas o posto de sua vinculação.

5.1.1 - RELATÓRIO: Abastecimentos no Posto

Este relatório lista todos os abastecimentos ocorridos no posto selecionado, dentro do período especificado.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Posto: somente um posto;

Período: data ou período específico;

Combustível: indicar um ou todos os combustíveis;

Órgão: órgão específico ou todos;

- Dados do cabeçalho:

Posto: nome do posto;

Município: município em que está localizado o posto;

Período: data ou período informado;

Combustível: dado do combustível selecionado ou todos;

Órgão: órgão selecionado ou todos;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Data: relação de datas do período;

Hora: horário de início do abastecimento;

Hora fim: horário final do abastecimento;

Órgão: órgão a qual o veículo está vinculado no SIAD;

Placa: placa do veículo abastecido;

Motorista: CPF do motorista do veículo;

Frentista: frentista responsável pelo abastecimento;

Bico: bico utilizado no abastecimento, indicando o combustível;

Volume: volume abastecido;
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Status: status do abastecimento, segundo as normas editalícias (N – normal; IC – Liberação Gestor – impedimento condutor; IV – Liberação Gestor – impedimento veículo; VC – Liberação Gestor – impedimento veículo e condutor)

5.1.2 - RELATÓRIO: Vazão Não Autorizada Postos

Este relatório identifica os momentos em que houve vazões não autorizadas, ou seja, saída de combustível sem que seja atribuída a nenhum órgão. O volume das vazões não autorizadas são consolidados como perdas e sobras.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Posto: um ou mais postos; Gestor Multipostos - todos os postos do seu órgão; GFE - todos os postos; GPP – Apenas um posto;

Período: data ou período específico;

Produto: somente um produto.

- Dados do cabeçalho:

Período: data ou período informado;

Combustível: combustível selecionado;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Posto: posto ou postos selecionados;

Combustível: combustível da vazão;

Tanque: tanque em que houve a vazão;

Bico: número do bico da vazão;

Data: Data selecionada para verificar a vazão;

Horário:

Início: Horário em que se iniciou a vazão não autorizada;

Fim: Horário em que finalizou a vazão não autorizada;

Encerrante:

Inicial: Encerrante da bomba no início da vazão não autorizada;

Final: Encerrante da bomba ao final da vazão não autorizada;

Volume: quantidade de combustível vazado;

Frentista: Frentista responsável pelo turno.

5.1.3 - RELATÓRIO: Saldo Contábil de Combustível do Estado

Este relatório poderá ser solicitado somente para uma data específica. O usuário deverá informar também o tipo de combustível para o qual se busca o saldo.

- Filtros da tela de solicitação do relatório:

Data específica: data informada;

Órgão: um órgão, grupo de órgãos ou todos os órgãos;

Combustível: um dos combustíveis.

- Dados do cabeçalho:

Data: data informada;

Produto: gasolina ou álcool ou diesel;

Data do relatório: data da solicitação da emissão do relatório;

Emissor: usuário responsável pela emissão do relatório.

- Dados do relatório:

Sequencial de dados;

Código do órgão/entidade;

Nome órgão/entidade;

Saldo anterior: saldo final do combustível na data anterior à data informada;

Entradas: somatório das entradas;

Abastecimentos: somatório dos abastecimentos de todos os veículos do órgão/entidade;

Perdas e Sobras: somatório das perdas e sobras registradas;

Saldo Final: saldo anterior + entradas – abastecimentos ± perdas ou sobras.

ANEXO IX - DA GESTÃO AUTOMATIZADA DO ESTOQUE 

1 - O FORNECEDOR deverá instalar em cada um dos tanques dos postos de combustíveis deste edital, sondas magnetostrictivas e os respectivos consoles/sistemas de medição e monitoramento, conforme a distribuição constante no Anexo IV.

2 - As sondas deverão, por tanque, medir os níveis/volumes de combustível e de água, a temperatura do combustível e, em conjunto com os consoles/sistemas, permitir a parametrização de alertas sobre os pontos de ressuprimento e os estoques mínimos de combustível.  Nesse caso, os
avisos de alertas deverão ser seguidos de envio de mensagens para os Gestores de Posto Próprio (GPP) e Gestores de Frota do Estado (GFE) por meio de correio eletrônico e da interface do sistema de gestão de abastecimento do FORNECEDOR.

3 - Deverá ser instalado apenas um console por posto, que fará a interface entre as sondas. As informações do console de cada posto deverão estar integradas com o sistema de gestão de abastecimento do FORNECEDOR e com o Sistema Integrado de Administração de Materiais e
Serviços (SIAD) do Estado. O console deverá ser capaz de monitorar até 6 (seis) tanques.

4 - As sondas deverão ser capazes de medir o volume que entra e que sai dos tanques, por diferença de nível, assim como detectar possíveis vazamentos.

5 - Caberá ao FORNECEDOR a inteira responsabilidade pela instalação das sondas, o que inclui as partes elétrica, telefonia e predial se necessárias.

6 - Caberá ao FORNECEDOR a determinação da arqueação de cada tanque antes de instalar as sondas, assim como identificar as variáveis que podem interferir nas medições corretas dos volumes deles.

7 - O sistema disponível nos consoles deverá registrar data, hora, temperatura e variação de volume quando dos abastecimentos e fornecer esses dados em tempo real. Deverá registrar também os cortes de energia e quaisquer outras falhas do sistema e deverá armazenar todos os dados
acima por um período mínimo de dois anos.

8 - O sistema também deverá registrar os dados na abertura e fechamento de turno e permitir que usuários distintos e pré-cadastrados possam fazer login nele.

9 - Tolerâncias máximas da sonda:

9.1 - Para o controle de nível de combustível, a tolerância será de +- 2mm;

9.2 - Para o controle de nível de água, a tolerância será de +-3mm;

9.3 - Para o controle de temperatura, a tolerância será de +-1,5ºC.

10 - Precisões mínimas da sonda:

10.1 - Para o controle de nível de combustível, a precisão será de +- 2mm;

10.2 - Para o controle de nível de água, a precisão será de +-3mm;

10.3 - Para o controle de temperatura, a precisão será de +-1,5ºC.

11 - Console de Sistema de Medição de CombustÍvel interligado com a sonda

11.1 - Relatórios e informações mínimas a serem exibidas no display do consoles/sistemas de medição e monitoramento:

11.1.1 - Volume e altura de combustível;

11.1.2 - Volume de combustível compensado pela temperatura de 20ºC;

11.1.3 - Volume de combustível da última entrega;

11.1.4 - Histórico dos volumes de entrega por período;

11.1.5 - Volume e altura do espaço vazio;

11.1.6 - Volume e altura de água;

11.1.7 - Volume e altura total do tanque (arqueação);

11.1.8 - Temperatura do combustível;

11.1.9 - Consumo de combustível por turno, data e período;

11.1.10 - Volume de combustível abastecido.

11.2 - Tipos de alarmes exibidos no display do console, com sinalização visual e sonora:

11.2.1 - Nível alto ou baixo de combustível;

11.2.2 - Transbordamento;

11.2.3 - Nível de água;

11.2.4 - Perda repentina de combustível;

11.2.5 -Vazamento;

11.2.6 - Estoque máximo permissível;

11.2.7 - Estoque de ressuprimento (ponto para realizar novo pedido de entrega de combustível);

11.2.8 - Estoque de segurança (volume mínimo de combustível para operação).

12 - As sondas e os consoles/sistemas de medição e monitoramento dos tanques devem permanecer com o CONTRANTE após o encerramento do contrato.

13 - Os custos relativos a instalação, implantação e integração com o sistema de abastecimento deverão ser incorporadas a Remuneração decorrente da prestação de serviço do gerenciamento do serviço de abastecimento.

ANEXO X - DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE POSTOS

1.1 - A contratação/execução desta atividade tem como objetivo a padronização, o controle e a execução do serviço de operação dos postos de combustíveis próprios do Estado de Minas Gerais nos processos de abertura e fechamento dos turnos, recebimento e descarga de combustíveis,
abastecimento de veículos e manutenção dos postos.

1.2 - A Prestação do Serviço de Operação e Controle de Postos de Combustíveis contempla:

1.2.1 - Os procedimentos auxiliares de recebimento e descarga de combustíveis, que devem ser realizados em conformidade às normas ABNT NBR 15.594-1, ABNT NBR 13.787, e compreendem as funções assim descritas:
1.2.1.1 - Enquanto ocorrer o recebimento de combustível não poderão ocorrer abastecimentos;

1.2.1.2 - Assegurar-se que o espaço disponível em cada um dos tanques é suficiente para o volume solicitado;

1.2.1.3 - Verificar as condições gerais de segurança do posto previamente à descarga de combustível;

1.2.1.4 - Paralisar qualquer tarefa de manutenção na pista ou local próximo à descarga;

1.2.1.5 - Garantir o posicionamento adequado e a sinalização da área de descarga:

1.2.1.6 - Demarcar a área de abastecimento de forma a impedir a entrada de veículos e transeuntes na área que ocorre a descarga;

1.2.1.7 - Auxiliar o motorista do caminhão tanque na realização das manobras e orientá-lo a posicionar o caminhão dentro da área de contenção delimitada pelas canaletas, de forma a facilitar uma eventual saída de emergência;

1.2.1.8 - Redobrar a vigilância sobre possíveis fumantes e não permitir que sejam ligados ou utilizados equipamentos eletro-eletrônicos e celulares na área do posto durante a descarga;

1.2.1.9 - Não permitir que veículos ou obstáculos dificultem a saída do caminhão tanque;

1.2.1.10 -Verificar se os envolvidos na operação não portam objetos que possa gerar faísca e observar os protocolos de segurança ao subir no caminhão tanque; e

1.2.1.11 - Auxiliar o motorista nas manobras para a saída do posto.

1.2.2 - Abastecimento de veículos oficiais dos órgãos e entidades deve observar as normas técnicas constantes da ABNT NBR 15594-1 e também as normas estaduais e manuais que estabelecem requisitos e procedimentos para essa finalidade, que compreendem:
1.2.2.1 - Revisar, diariamente, ao início de cada turno, os procedimentos de emergência e ações correspondentes, de acordo com o Plano de Emergência do Posto, que deverá ser entregue pelo FORNECEDOR quando do início da execução contratual;

1.2.2.2 - Atentar-se aos cuidados na pista de abastecimento, sobretudo quanto ao tráfego de veículos e quanto à observação das práticas de segurança, com vistas a prevenir o risco de início e propagação de fogo;

1.2.2.3 - Interromper imediatamente a operação de abastecimento em caso de derrame de produto na pista, realizar o isolamento e a sinalização da área, a remoção do produto com material absorvente, de imediato e providenciar o correto manuseio e descarte desse, atentando para a
remoção dos veículos do local afetado, com o motor desligado;

1.2.2.3.1 - No caso de vazamento de grande quantidade de produto, deve-se atentar ainda para o desligamento da energia elétrica e ao acionamento do Plano de Emergência do Posto;

1.2.2.4 - Executar o abastecimento dos veículos oficiais da frota do Estado nas condições estabelecidas por este Edital, mantendo o bico em contato com o bocal do tanque do veículo, operando de forma contínua e manualmente todo o abastecimento, vedada a utilização de qualquer tipo de
objeto para travamento do gatilho;
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1.2.2.4.1 - Durante o procedimento, o operador deve atentar-se ao ruído do fluxo de combustível para evitar derrame do produto.

1.2.2.4.2 - Deve ainda fazer bom uso do equipamento, não o deixando sobre o piso e/ou debaixo do veículo, nem torcendo ou esticando demasiadamente a mangueira, comunicando ao motorista se for necessário abaixar-se ou movimentar-se fora do campo de visão dele.

1.2.2.4.3 - O frentista deve orientar o motorista para a bomba mais adequada e à melhor posição para parar o veículo.

1.2.2.5 - Verificar, quando da parada do veículo, se o mesmo está com freio de mão puxado e motor e luzes desligadas, solicitando-o que o faça, caso necessário.

1.2.2.5.1 - Quando for motocicleta, deve-se ainda orientar que o motorista desça da mesma e apoie-a no cavalete central.

1.2.2.6 - Solicitar ao motorista a chave do tanque, abrir a tampa com cuidado e colocar ambas na bancada ou em cima da bomba, ou solicitar que o motorista realize a abertura do tanque quando ela for remota.

1.2.2.7 - Zerar o totalizador da bomba e mostrá-lo ao motorista, operando manualmente os teclados (nunca utilizar objetos para tanto).

1.2.2.8 - Utilizar uma flanela para evitar o gotejamento do combustível na pintura do veículo ou solo.

1.2.2.9 - Escorrer completamente a sobra de produto do bico de abastecimento para dentro do tanque do veículo.

1.2.2.10 - Ao atingir o volume solicitado, recolher o bico de forma cautelosa e protegida com a flanela, verificar se a mangueira não está torcida ou espalhada pela pista, fechar a tampa do bocal de abastecimento, certificando-se de que está travada, e liberar o veículo para saída.

1.2.3 - Manutenção dos postos de abastecimento:
1.2.3.1 - As atividades de manutenção compreendem as tarefas de limpeza e inspeção rotineiras, realizadas pelos operadores dos postos, atinentes à estrutura e aos dispositivos dos postos de combustível, bem como as manutenções técnicas realizadas por profissionais especializados e
credenciados, tais como: reparação, substituição de peças e de dispositivos e reposição e recarga dos materiais indispensáveis à operação do posto.

1.2.3.2 - As atividades de manutenção devem ser realizadas com a utilização dos equipamentos de proteção individual, com emprego de dispositivos constituídos de material recomendado para a classificação da área e de isolamento e sinalização apropriados, conforme as normas técnicas
vigentes, sobretudo a ABNT NBR 15.594-3) e demais normas e práticas de segurança.

1.2.3.3 - Os requisitos e obrigações detalhados neste item 1.2.3 correspondem a aspectos considerados relevantes nas atividades de manutenção e a requisitos mínimos a serem observados no cumprimento dessa obrigação e não eximem o FORNECEDOR de exercê-los com cautela e
com observação da totalidade das normas de segurança e das melhores práticas no exercício das atribuições.

1.2.4 - Manutenção na Área de abastecimento

1.2.4.1 - As atividades mínimas de manutenção na área de abastecimento são:

1.2.4.1.2- Realizar limpeza e inspeção diária, conforme ABNT NBR 15594-3, atentando-se para os seguintes requisitos:

1.2.4.1.3- Todas as instalações do posto de serviço devem ser mantidas limpas, incluindo depósitos;

1.2.4.1.4 - Manter o piso isento de graxa, combustível e óleo;

1.2.4.1.5 - Renovar a marcação (sinalização horizontal) sempre que necessário e substituir os adesivos de segurança desbotados ou danificados;

1.2.4.1.6 - Acondicionar corretamente o lixo em recipientes e local específico e adequado;

1.2.4.1.7 - Esvaziar regularmente as lixeiras nas ilhas de abastecimento e não colocar panos, flanelas e estopas sobre as bombas, equipamentos ou piso;

1.2.4.1.8 - Manter as mangueiras recolhidas em seus locais de repouso quando não estiverem em uso;

1.2.4.1.9 - Proceder diariamente a limpeza dos ralos, canaletas e caixas de passagem, retirando os detritos que possam causar obstrução ao sistema;

1.2.4.1.10 - Os materiais e equipamentos de limpeza devem ser guardados em locais específicos e adequados para tal.

1.2.4.1.11 - Armazenar ferramentas, equipamentos e outros materiais em locais apropriados;

1.2.4.1.12 - Utilizar o sabão apropriado para realizar a limpeza da pista no interior das áreas protegidas por canaletas de drenagem.

1.2.4.2 - Unidades de abastecimento

1.2.4.2.1 - Bomba de Abastecimento

1.2.4.2.1.1 - Efetuar diariamente a limpeza, a inspeção visual e as verificações dos bicos, mangueiras, válvulas de segurança de mangueiras, filtro transparente e visor de fluxo, consoante os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 15.594-3;

1.2.4.2.1.2 - Realizar diariamente a limpeza, inspeções visuais e verificações das partes externas, nos termos da ABNT NBR 15.594-3;

1.2.4.2.1.3 - Semanalmente, proceder a inspeção visual da parte interna da unidade abastecedora, para identificar possíveis vazamentos, componentes danificados e fiações aparentes;

1.2.4.2.1.4 - Efetuar, mediante a qualificação e credenciamento exigidos, os serviços de manutenção preventiva e corretiva;

1.2.4.2.1.5 - Quando da realização da manutenção, observar os seguintes procedimentos de segurança:

1.2.4.2.1.6 - Atentar para a utilização dos equipamentos de acordo com a classificação de segurança da área;

1.2.4.2.1.7 - Não realizar serviços de manutenção durante o recebimento de produto por caminhão tanque;

1.2.4.2.1.8 - Certificar-se quanto à inexistência de fonte de calor ou fogo próximo à bomba;

1.2.4.2.1.9 - Não realizar serviço a quente (máquina de solda) no local e atentar-se aos acessórios de metal utilizados pelos prestadores;

1.2.4.2.1.10 - Se for necessário aproximar veículo de carga na pista de abastecimento, realizar de modo seguro e desligar o motor tão logo possível;

1.2.4.2.1.11 - Antes de iniciar a manutenção, isolar e sinalizar a área, posicionar o extintor, avaliar a necessidade de paralisar o fluxo de veículos, desligar os circuitos elétricos e colocar etiquetas de alerta nos disjuntores e no quadro geral;

1.2.4.2.1.12 -Averiguar se as ferramentas a serem utilizadas estão em bom estado e possuem isolamento elétrico;

1.2.4.2.1.13 -Durante a manutenção, atentar aos seguintes requisitos:

1.2.4.2.1.14 -Realizar primeiramente os serviços que não necessitam de energia elétrica e, posteriormente, com cautela, a manutenção com a bomba energizada;

1.2.4.2.1.15 -Em caso de desmontagem de peças, desligar o circuito elétrico da bomba e posicionar etiquetas de alerta quanto a manutenção, despressurizar tubulações[LGG(1] internas e componentes mecânicos e drenar o combustível para local adequado;

1.2.4.2.1.16 -Após o serviço, recolher a sinalização, religar os disjuntores e acompanhar o abastecimento de alguns veículos a fim de certificar quanto ao funcionamento da bomba.

1.2.4.2.2 - Válvulas de Retenção de Bomba de Abastecimento

1.2.4.2.2.1 - Observar qualquer redução da velocidade da saída do combustível do bico para o tanque do veículo;

1.2.4.2.2.2 -Ao constatar o defeito no funcionamento da válvula, desativar a bomba, desligar o disjuntor correspondente, fechá-la com cadeado, sinalizar e prover a manutenção;

1.2.4.2.2.3 -Durante os procedimentos de manutenção, devem ser observados os seguintes requisitos:

1.2.4.2.2.4 -Não permitir descarga de combustível no momento da manutenção;

1.2.4.2.2.5 -Isolar e sinalizar a ilha de bombas, posicionar o extintor de incêndio, certificar-se quanto a não existência de fontes de ignição, desligar os disjuntores e sinalizá-los com etiqueta de alerta de manutenção;

1.2.4.2.2.6 -Recolher, com equipamento adequado, o produto contido acima da conexão;

1.2.4.2.2.7 -Atentar para a desconexão dos cabos elétricos de alimentação da bomba antes de removê-la;

1.2.4.2.2.8 -Certificar que as conexões da válvula estão soltas antes de limpar ou trocar a válvula;

1.2.4.2.2.9 -Após a recolocação da válvula e das conexões, recolocar a bomba, refazer as ligações elétricas, religar os disjuntores e testar a bomba com a medida aferidora;

1.2.4.2.2.10 -Despejar o combustível da medida aferidora para o tanque correspondente e informar a quantidade de produto no Livro de Movimentação de Combustíveis.

1.2.4.2.3 - Válvulas de Mangueira

1.2.4.2.3.1 -Se observado qualquer vazamento através das conexões, paralisar o abastecimento e agendar a manutenção;

1.2.4.2.3.2 -O colaborador especializado deve verificar se é necessário reapertar ou substituir as conexões;

1.2.4.2.3.3 -Certificar que as válvulas substituídas foram imediatamente destruídas, de modo a evitar qualquer reaproveitamento inadvertido.

1.2.4.2.4 - Aferição das bombas de abastecimento

1.2.4.2.4.1 - Aferir diariamente os bicos das bombas de abastecimento;

1.2.4.2.4.2 -Aferir a calibragem das bombas semanalmente e quando houver suspeita de anomalia ou de dano físico que afete a confiabilidade da medição, ou quando o dispositivo tenha apresentado falha durante a operação. Em caso de anormalidade, comunicar ao Gestor do Posto para
imediatamente paralisar a utilização do equipamento;

1.2.4.2.4.3 -A aferição das bombas deve observar os requisitos de segurança, destacando-se:

1.2.4.2.4.4 -A aferição das bombas deve ser realizada sem interrupções e em horário de pouco movimento de veículos no Posto;

1.2.4.2.4.5 -Devem ser observadas as condições de segurança quanto às fontes de ignição;

1.2.4.2.4.6 -Deve-se inspecionar a medida calibrada quanto aos quesitos atinentes a segurança do procedimento, certificação, bom estado, inexistência de deformações e exatidão do dispositivo;

1.2.4.2.4.7 -É necessário observar também os procedimentos para escorrimento completo/devolução do combustível ao tanque original e de armazenamento em condições e local adequados (sem conter produto, seco, com fechadura e longe de tomadas, fios elétricos e luminárias);

1.2.4.2.4.8 -As aferições devem ser programadas, por produto, e comunicadas previamente ao Gestor de Posto.

1.2.4.2.4.9 -Ao realizar a aferição das bombas, observar os seguintes procedimentos:

1.2.4.2.4.10 -As medições são realizadas mediante paralisação da bomba a ser aferida, sinalização e isolamento da bomba e da boca do tanque correspondente com vistas a impedir a aproximação de pessoas e veículos e posicionamento do extintor de incêndio no local da aferição e na
boca de descarga do tanque;

1.2.4.2.4.11 -Observar o correto posicionamento da medida calibrada, do balde de alumínio e do bico, bem como o aterramento do balde e da medida, para a realização de uma medição exata e sem risco de derramamento do produto;

1.2.4.2.4.12 -Antes de realizar a aferição, promover a retirada de 5 (cinco) litros de produto no balde e zerar a bomba;

1.2.4.2.4.13 -Realizar duas aferições consecutivas, uma lenta e outra rápida;

1.2.4.2.4.14 -Paralisar o enchimento em caso de iminência de o produto atingir o bocal da medida;

1.2.4.2.4.15 -Realizar duas novas aferições, na presença do Gestor do Posto, quando for observado erro superior a 100 mL (para mais ou para menos);

1.2.4.2.4.16 -Confirmada a anormalidade da bomba, desativá-la, colocar o cadeado e solicitar a manutenção necessária;

1.2.4.2.4.17 -Proceder a recolocação do produto no respectivo tanque utilizando-se funil e atentar aos procedimentos para evitar o derramamento do produto;

1.2.4.2.4.18 -Lançar as seguintes informações, mediante confirmação por senha do operador, de cada bico aferido no sistema de gerenciamento: volume utilizado, nome do operador, quantidade de saída e entrada do volume de combustível utilizado.

1.2.4.3 - Tanque de armazenamento de combustível

1.2.4.3.1 - Verificar diariamente o estado de funcionamento do tanque e, em caso de vazamento, programar e prover assistência técnica especializada;

1.2.4.3.2 -Verificar e manter limpo o interior das câmaras de contenção da presença de água ou produto;

1.2.4.3.3 -Certificar constantemente a integridade (quebras, trincas, rachaduras ou empenos) do corpo e das tampas das câmaras de contenção e câmaras de calçada;

1.2.4.3.4 -Verificar a integridade (quebras, trincas, rasgos) do corpo e da coifa dos flanges de vedação;

1.2.4.3.5 -Verificar se as tubulações em uso (hidráulica, elétrica, automação ou monitoramento) e que entram na câmara de contenção estão vedadas;

1.2.4.3.6 -Verificar mensalmente o estado da sinalização de identificação dos produtos armazenados em cada um dos tanques. Caso os produtos não estejam claramente identificados, deve ser providenciada nova identificação, que pode ser feita pelo próprio operador;

1.2.4.3.7 -Realizar periodicamente a drenagem de produto remanescente no fundo do tanque de[LGG(3] armazenagem para a retirada de água ou outras impurezas e armazená-las adequadamente de modo a garantir sua destinação final adequada, conforme estabelecido na NBR 15594;

1.2.4.3.8 -Realizar, quando solicitado, a drenagem de produto remanescente no fundo do tanque de armazenagem, para a retirada de material microbiológico ou outras impurezas e armazená-las adequadamente de modo a garantir sua destinação final adequada, respeitando as normas
legais.

1.2.4.3.9 -Em caso de substituição de produto nos tanques, deve ser procedida uma limpeza prévia dos[LGG(4] tanques. Este serviço deve ser provido por meio de assistência técnica especializada;

1.2.4.3.10 -No caso de suspeita de vazamento em Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC), deve ser provido ensaio de estanqueidade a ser executado por empresa técnica especializada;

1.2.4.3.11 -Sempre que for necessária a transferência de combustíveis entre tanques, esse serviço deve ser realizado por empresa técnica especializada

1.2.4.4 - Sistema de filtragem de diesel

1.2.4.4.1 - Manutenção de Filtro Prensa

1.2.4.4.1.2 - Realizar diariamente as inspeções e, se necessário, prover assistência técnica para:

1.2.4.4.1.3 - Se ocorrer funcionamento da unidade de filtragem sem que haja abastecimento. Essa possibilidade é um indício de vazamento na linha filtro/bomba;

1.2.4.4.1.4 - A integridade do selo de lacre de filtro e da caixa à prova de explosão;

1.2.4.4.1.5 - A integridade dos lacres do eliminador de ar da unidade abastecedora;

1.2.4.4.1.6 - Possíveis vazamentos na bomba de engrenagem;

1.2.4.4.1.7 - O perfeito funcionamento do manômetro;

1.2.4.4.1.8 - Verificar a integridade (quebras, trincas, rachadura ou empeno) do corpo e das tampas das câmaras de contenção;

1.2.4.4.1.9 - Verificar a integridade (quebras, trincas, rasgos) do corpo e da coifa dos flanges de vedação;

1.2.4.4.1.10 - Verificar se as tubulações que estão em uso (hidráulica, elétrica, automação ou monitoramento) e que entram na câmara de contenção estão vedadas;

1.2.4.4.1.11 - Substituir/reparar os elementos danificados;

1.2.4.4.1.12 - Quando houver eletrobóia, no mínimo semestralmente, deve ser verificado o seu funcionamento e provida a manutenção se necessária;

1.2.4.4.1.13 - Quando da realização dos procedimentos de manutenção:

1.2.4.4.1.14 - Atentar para a utilização dos equipamentos de acordo com a classificação de segurança da área;

1.2.4.4.1.15 -Certificar-se quanto à inexistência de fonte de calor ou fogo próximo à área;

1.2.4.4.1.16 - Verificar se existem vazamentos nas conexões, tubulações e válvulas de registro e, se assim constatado, paralisar a operação e reapertá-las/ substituí-las;

1.2.4.4.1.17 - Deve ser verificado o interior da carcaça do filtro, com vistas a identificar possíveis amassados, furos, trincas ou pontos de corrosão, o qual também deve ser limpo;

1.2.4.4.1.18 - Certificar-se que o motor elétrico se encontra em funcionamento. Verificar se o volume de diesel no tanque pulmão está aumentando. Caso contrário, realizar alguns abastecimentos para verificar se o motor começa a funcionar;

1.2.4.4.1.19 - Atentar-se para nova verificação das conexões, tubulações e válvulas após funcionamento do motor;

Anexos para Editais de Licitação SEPLAG/CENTRAL 2866564         SEI 1500.01.0013124/2018-48 / pg. 45



1.2.4.4.1.20 - Certificar-se, por conseguinte, que o volume do tanque pulmão aumentou;

1.2.4.4.1.21 - Verificar a pressão do manômetro do filtro de prensa e programar a substituição dos filtros de papel quando a pressão ultrapassar o limite recomendado;

1.2.4.4.1.22 - Certificar-se que o motor elétrico desliga automaticamente após alguns minutos de operação;

1.2.4.4.1.23 -Verificar o estado dos lacres de proteção do tanque pulmão e do dispositivo de retorno de ar e gases. Em caso de violação, comunicar imediatamente ao Gestor do Posto e ao representante legal do FORNECEDOR;

1.2.4.4.1.24 - Verificar o estado dos lacres de proteção do tanque pulmão e do dispositivo de retorno de ar e gases e, quando da identificação de violação, informar ao Gestor do Posto e comunicar ao representante legal do FORNECEDOR;

1.2.4.4.2 - Substituição dos Elementos Filtrantes

1.2.4.4.2.1 - Os elementos filtrantes devem ser trocados sempre que o manômetro de controle indicar pressão acima da recomendada ou quando atingir o limite máximo, conforme orientado, de volume passado pelo filtro ou de acordo com o especificado pelo fabricante;

1.2.4.4.2.2 -A inspeção do elemento filtrante deve ser programada sempre que atingido o limite máximo, conforme recomendado, de volume transposto pelo filtro;

1.2.4.4.2.3 -Durante o procedimento de substituição, atentar para os requisitos de segurança, sobretudo:

1.2.4.4.2.4 -Realizar o isolamento e sinalização da área, posicionar o extintor de incêndio e desligar a bomba de diesel no quadro elétrico;

1.2.4.4.2.5 -Esvaziar o filtro antes de abri-lo;

1.2.4.4.2.6 -Certificar-se quanto à inexistência de fonte de calor ou fogo próximo à área;

1.2.4.4.2.7 -Certificar-se da utilização de dispositivos antiestáticos ao iniciar o procedimento de manutenção;

1.2.4.4.2.8 -Ressalta-se que, o procedimento de substituição deve observar, dentre outras regras da operação:

1.2.4.4.2.9 -Ao retirar os papéis e as placas, atentar-se para que o produto remanescente escorra em recipiente adequado;

1.2.4.4.2.10 -Observar para que o produto remanescente seja escorrido do dreno;

1.2.4.4.2.11 -Limpar e verificar o estado das placas;

1.2.4.4.2.12 -Substituir os papéis filtrantes;

1.2.4.4.2.13 -Verificar se não há vazamentos no filtro e, caso positivo, acionar plano de emergência de derrames;

1.2.4.4.2.14 -O produto remanescente escorrido dos papéis e placas deve ser escorrido posteriormente no balde do dreno, o qual deve ser colocado no tanque de diesel com cautela e equipamentos apropriados;

1.2.4.4.2.15 -Deixar os papéis em local ventilado, sem fonte de ignição próxima, e restrito ao trânsito de pessoas para o restante de produto evaporar;

1.2.4.4.2.16 -Acomodar os papéis, após secos, em recipiente apropriado, identificado, em local de acesso restrito, sem fonte de ignição próxima, mantendo um extintor de incêndio do lado de fora da porta.

1.2.4.5 - Pontos de Descarga de Produto

1.2.4.5.1 -Vistoriar constantemente o engate rápido, verificando se há amassamentos e/ou fissuras;

1.2.4.5.2 -Ao realizar a vistoria, atentar para o isolamento e sinalização da área;

1.2.4.5.3 -Verificar também, após o acoplamento da mangueira, a perfeita fixação e a ausência de vazamento;

1.2.4.5.4-Prover a substituição do engate se necessário.

1.2.4.6 - Câmaras de Contenção (Sumps de tanques e de filtros)

1.2.4.6.1 - Realizar, no mínimo uma vez por semana, as inspeções dos sumps de tanques e de filtros:

1.2.4.6.2 - Verificar e manter limpo o interior da câmara de contenção da presença de água ou produto;

1.2.4.6.3 - Verificar a integridade (quebras, trincas, rachaduras, empenos, rasgos) dos componentes: corpo e tampas das câmaras de contenção, corpo e coifa dos flanges de vedação, colar e tampa do dispositivo de descarga selada e “adapters”;

1.2.4.6.4 - Prover a substituição das peças comprometidas;

1.2.4.6.5 - Verificar a estanqueidade enchendo com água até a altura mínima de 0,20 m, o interior da câmara de contenção para inspeção visual da estanqueidade do conjunto instalado. Caso seja detectado vazamento, a câmara de contenção deve ser reparada.

1.2.4.7 - Linhas de respiros dos tanques

1.2.4.7.1 - Verificar, diariamente, a saída do respiro observando se existe algum objeto obstruindo a saída de gases;

1.2.4.7.2 - Observar, em cada operação de descarga do caminhão-tanque, se a descarga está lenta e se a bomba para de abastecer;

1.2.4.7.3 - Observar se há borrifação de produto quando há descarga do caminhão-tanque. Caso haja, deve ser provida assistência técnica;

1.2.4.7.4 - Durante a manutenção, observar os procedimentos de segurança, sobretudo:

1.2.4.7.5 - Presença obrigatória do Engenheiro de Campo da Distribuidora ou do Agente Credenciado;

1.2.4.7.6 - Suspender o recebimento de produto no tanque, lacrar as bocas de descarga direta e a tubulação de descarga segura, desligar os circuitos elétricos e disjuntores, fixando etiquetas de advertência nestes;

1.2.4.7.7 - A manutenção deve ser realizada por profissional qualificado e credenciado;

1.2.4.7.8 - O local de escavação deve ser isolado e sinalizado;

1.2.4.7.9 - Se houver algum tipo de risco, paralisar o fluxo de veículos no posto;

1.2.4.7.10 - Certificar quanto ao posicionamento do extintor de incêndio no local;

1.2.4.7.11 - A perfuração deve ser realizada com cautela e, se necessário, deve-se paralisar a operação das bombas de abastecimento próximas;

1.2.4.7.12 - O manejo da tubulação deve ser feito com ferramentas apropriadas, de uso manual ou a frio;

1.2.4.7.13 - Atentar para que os resíduos constantes da tubulação não derramem no local e que sejam recolhidos imediatamente;

1.2.4.7.14 - Observar os padrões de segurança, afastamento das instalações, altura mínima e a utilização do sistema de rosqueamento nas conexões e, sempre que possível, utilizar tubos inteiros;

1.2.4.7.15 - Construir sapata e suporte de concreto conforme especificados.

1.2.4.8 - Sistema de medição eletrônica dos tanques

1.2.4.8.1 - Agendar e verificar a exatidão do sistema de medição eletrônica do tanque na presença do representante do FORNECEDOR, substituindo os elementos comprometidos.

1.2.4.9 - Sistema eletrônico de alarme de vazamento

1.2.4.9.1 - Sistema de detecção de vazamento

1.2.4.9.1.1 - Realizar diariamente a inspeção do sistema e, caso apresente falhas, solicitar imediatamente ao fabricante a manutenção do sistema:

1.2.4.9.1.2 - Verificar diariamente o painel do monitor: a luz de identificação e o correto funcionamento.

1.2.4.9.1.3 - Observar a indicação das luzes de emergência ou de mensagens no visor;

1.2.4.9.1.4 - Manter a porta do painel elétrico fechado;

1.2.4.9.1.5 - Em caso de dúvidas ou no funcionamento de quaisquer elementos, entrar em contato com o fabricante imediatamente.

1.2.4.9.2 - Sistema de Proteção Catódica

1.2.4.9.2.1 - Os procedimentos de manutenção do sistema de proteção catódica devem ser realizados com profissional qualificado e na presença do fabricante/representante local;

1.2.4.9.2.2 - Durante o procedimento de manutenção, observar os procedimentos de segurança, com destaque para:

1.2.4.9.2.3 - O disjuntor correspondente ao equipamento deve permanecer desligado durante os procedimentos;

1.2.4.9.2.4 - Os responsáveis pelos serviços não devem portar materiais condutores de eletricidade;

1.2.4.9.2.5 - Certificar-se que as ferramentas utilizadas são eletricamente isoladas;

1.2.4.9.2.6 - Sinalizar e isolar os locais em que se fizer necessário a paralisação do fluxo de pessoas;

1.2.4.9.2.7 - Se necessário manter a energização para a continuidade do serviço, certificar-se que o trabalho será realizado com total segurança;

1.2.4.9.2.8 - Obter junto à empresa responsável pela manutenção o Certificado de Liberação e toda a documentação adicional, e endossar a documentação elaborada pelo executante da tarefa.

1.2.4.10 - Sistema de Drenagem Oleosa e CSAO

1.2.4.10.1 - Manter as canaletas de drenagem oleosa sempre limpas e livres de impurezas ou corpos estranhos, que possam impedir o fluxo do líquido;

1.2.4.10.2 - Ao limpar as canaletas, isolar e sinalizar a área e certificar-se quanto à inexistência de fonte de calor ou fogo próximo à área;

1.2.4.10.3 - Realizar as inspeções rotineiras na caixa separadora, e, quando for caso de abri-la, isolar e sinalizar a área e certificar-se quanto à inexistência de fonte de calor ou fogo próximo à área:

1.2.4.10.4 - Inspecionar diariamente a fim de verificar o nível de óleo no interior dos compartimentos;

1.2.4.10.5 - Caso se identifique o aumento do nível de maneira incomum, deve-se comunicar ao Gestor do Posto para análise da causa;

1.2.4.10.6 - Verificar se não há transbordamento de líquido diariamente e providenciar a limpeza das caixas de decantação quando necessário;

1.2.4.10.7 - Verificar semanalmente se existe acúmulo de lama ou areia na caixa de areia e, se houver, limpar;

1.2.4.10.8 - Manter limpo o reservatório de coleta de óleo, descartando-o conforme legislação vigente;

1.2.4.10.9 - Certificar, mensalmente, que não existe combustível na água que flui pela caixa. Se existir, programar a limpeza das caixas por prestador especializado e credenciado;

1.2.4.10.10 - Bimestralmente, verificar a integridade (trincas, rachaduras, quebras) do corpo e dos componentes internos da caixa separadora de óleo e de seus periféricos;

1.2.4.10.11 - A cada dois meses, desmontar as partes internas da CSAO e do pré-filtro e realizar a limpeza completa utilizando jatos de água;

1.2.4.10.12 - Reparar ou substituir itens defeituosos encontrados durante a operação, por meio de prestador especializado, sempre que necessário;

1.2.4.10.13 - Sempre que o produto recolhido no compartimento de coleta de óleo da caixa atingir o nível máximo, ou a cada seis meses, deve ser esgotado, por prestador especializado e credenciado, com uso de bomba de sucção e acondicionado em tambor com tampa até ser
providenciado o descarte.

1.2.4.11 - Sistema de combate a incêndio e de emergência

1.2.4.11.1 - Extintores de incêndio

1.2.4.11.2 - Mensalmente, devem ser verificados os aspectos citados neste item e, quando necessário, deve-se prover os reparos por empresa especializada.

1.2.4.11.3 - O estado de conservação e pintura;

1.2.4.11.4 - Aperto no bujão de carga com válvula de segurança;

1.2.4.11.5 - O estado da mangueira do esguicho e do dispositivo de disparo;

1.2.4.11.6 - Suporte da mangueira e do esguicho;

1.2.4.11.7 - Guia de tração do equipamento;

1.2.4.11.8 - Engraxar eixo e rodas. Se verificada irregularidade, prover o reparo por prestador especializado.

1.2.4.11.9 - Averiguar, semestralmente, o mecanismo de disparo e a válvula de segurança e, quando necessário, prover o reparo por prestador especializado;

1.2.4.11.10 - Recarregar o equipamento anualmente;

1.2.4.11.11 - Realizar teste hidrostático a cada dois anos;

1.2.4.11.12 - Havendo necessidade de a manutenção ser realizada nas dependências do prestador, ele deve deixar extintores reservas em igual número ao retirado;

1.2.4.11.13 - Atentar para a identificação das datas de inspeção, recarga e do último teste hidrostático;

1.2.4.11.14 - Realizar treinamento dos operadores de posto para o uso de cada tipo de extintor.

1.2.4.11.2 - Botoeira de emergência

1.2.4.11.2.1 - Realizar, mensalmente, a limpeza da parte externa com pano seco e verificar a integridade do vidro, substituindo-o se necessário;

1.2.4.11.2.2 - Efetuar, semestralmente, teste na botoeira e sistema de desligamento com o acionamento do botão e a verificação do desligamento das bombas;

1.2.4.11.2.3 - Prover, semestralmente, por meio de prestador especializado, a manutenção do sistema elétrico do equipamento.

1.2.4.11.3 - Energia elétrica de emergência

1.2.4.11.3.1 - Inspecionar, diariamente, se as lâmpadas de sinalização e advertência estão em perfeito estado de funcionamento;

1.2.4.11.3.2 -Semestralmente, limpar a parte externa com pano seco, verificar a temperatura da superfície, testar o funcionamento (desligar a energia e verificar se os equipamentos interligados permanecem ligados) e verificar o nível de água nos elementos da bateria, completando se
necessário;

1.2.4.11.3.3 -Anualmente, realizar a manutenção preventiva do equipamento com o fabricante/representante;

1.2.4.11.3.4 -Se for necessário, substituir as baterias por outras de mesmo modelo e capacidade. Utilizar baterias novas e de marca reconhecida no mercado, adquiridas de fornecedores com responsabilidade ambiental.

1.2.5 - Armazenamento e descarte de resíduos perigosos

1.2.5.1 - Realizar adequado armazenamento dos resíduos perigosos, mediante classificação feita por empresa de descarte de resíduos;

1.2.5.2 - Proceder o descarte correto dos resíduos perigosos por meio de empresa que possua licença de operação ambiental – tanto para transporte quanto para o local em que efetuará a armazenagem e destinação final – e alvará de funcionamento da planta em que será feita a
armazenagem e a destinação final, mediante apresentação da cópia desses e dos certificados de transporte e de descarte do resíduo, bem como de uma das vias da nota fiscal emitida pela empresa que realizará o descarte do resíduo;

1.2.5.3 - Preencher o formulário de descarte de resíduos e apresentar junto às demais documentações para serem arquivados pelo Gestor do Posto.

1.2.6 Monitoramento Ambiental

1.2.6.1 - Certificar, pelo sistema de monitoramento, se os sensores indicam irregularidade na estanqueidade do tanque. Constatando anomalia, deve-se comunicar ao Gestor do Posto e ao Órgão Gestor Central para a priorização dos abastecimentos e/ou retirada do combustível, e, após o
esvaziamento do tanque, prover teste de estanqueidade;

1.2.6.2 - Trimestralmente ou conforme exigência legal da localidade, prover a coleta e análise, por prestador especializado, de amostras dos efluentes da caixa separadora quanto ao teor de óleos e de graxas, demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio e total de sólidos
suspensos, bem como as demais análises exigidas pela legislação local. Caso a análise apresente resultados acima do especificado por legislação, efetuar a limpeza da caixa imediatamente e repetir a análise após 15 dias de operação, repetindo o procedimento caso a amostra se
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apresente novamente insatisfatória.

1.3 - Materiais de Limpeza

1.3.1 Consoante a obrigação constante do item 11.4.37 do Termo de Referência, a CONTRATADA deverá fornecer os materiais de limpeza e de consumo e equipamentos necessários à operação enumerados neste item.

1.3.1.1 Para a realização da limpeza dos postos de combustível, devem ser disponibilizados os seguintes materiais e respectivos quantitativos para o funcionamento de um posto por um mês:

Material Unidade de Medida Quantidade por mês

Sabão em barra Pacote 1kg 03

Sabonete líquido Litros 05

Água sanitária Litros 05

Vassoura Unidade 02

Rodo Unidade 02

Desengraxante Litros 03

Pano de chão Unidade 04

 

1.3.2 Outros materiais de consumo

1.3.2.1 Para a realização das atividades de abastecimento e manutenção devem ser fornecidos os seguintes materiais de consumo, consubstanciando as seguintes quantidades por empregado por mês:

Material Unidade de Medida Posto de Serviço Quantidade por mês

Toalha industrial Unidade

44 horas semanais –diurno 67,5

12 horas diárias - diurno 46,5

12 horas diárias - noturno 45

Pilha para lanterna (apenas para os postos noturnos) Unidade 12 horas diárias - noturno 2

 

1.3.2.1.1 Disponibilizar também a solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) a 10% para a realização do teste de teor alcóolico referente ao combustível gasolina.

1.3.3 Equipamentos

1.3.3.1 Com vistas a garantir as condições para as operações de descarga de caminhão-tanque, de abastecimento, de aferição de bombas, de controle de qualidade dos combustíveis, bem como de manuseio e descarte de resíduos e derrames, e de manutenção, devem ser
disponibilizados, minimamente, os seguintes quantitativos de equipamentos por posto de combustível, que devem ser substituídos em caso de desgastes significativos, deformações, trincas, esfolamento excessivo ou qualquer outro dano:

 

ITEM
Quantidade por período
(B)

Unidade
(D)

Medida Calibrada de 20 litros 1 Unidade

Funil de alumínio com cabo terra 1 Unidade

Balde de alumínio com cabo terra 1 Unidade

Cones de sinalização 8 Unidade

Placas de aviso de “Não fume” 4 Unidade

Proveta de 1000 mL 2 Unidade

Saca amostra 1000 mL 1 Unidade

Proveta graduada de 100 mL com boca e tampa esmerilhada 2 Unidade

Densímetro para Gasolina com escala 0,700-0,750 g/mL 2 Unidade

Densímetro para Gasolina com escala 0,750-0,800 g/ML 2 Unidade

Tabela de correção de densidades e volumes 2 Unidade

Termômetro aprovado pelo INMETRO com faixa de -10 a 50ºC 2 Unidade

Densímetro para Álcool com escala 0,750-0,800 g/mL 2 Unidade

Densímetro para Álcool com escala 0,770-0,820 g/ML 2 Unidade

Tabela de verificação de teor alcoólico 2 Unidade

Densímetro para Diesel com escala 0,800-0,850 g/mL 2 Unidade

Densímetro para Diesel com escala 0,850-0,900 g/ML 2 Unidade

Mantas absorventes 8 Unidade

Cordões absorventes 10 Unidade

Extintor de pó químico 2 Unidade

 

 

1.3.3.2 Garantir os seguintes quantitativos de equipamentos por empregado por ano:

 

ITEM
Durabilidade (meses)
(A)

Quantidade por período
(B)

Quantidade/ ano
(C) = 12/(A) * B

Unidade
(D)

Lanterna Anti Explosão (apenas para os postos noturnos) 12 1 1 Unidade

 

 

1.3.4 Uniforme e Equipamentos de Proteção Individual
 

1.3.4.1 O atendimento do item 11.4.35, concernente ao provimento de uniformes pela Contratada deve obedecer ao disposto da Convenções da Categoria e as melhores práticas na operação de posto, consubstanciam, minimamente, os seguintes quantitativos por empregado por ano:

 

ITEM
Durabilidade (meses)
(A)

Quantidade por período
(B)

Quantidade/ ano
(C) = 12/(A) * B

Unidade
(D)

Conjunto (Calça e Camisa) - Conjunto confeccionado em tecido de algodão com

tratamento retardante a chamas, composto por calça com ajuste na cintura com

cordão de algodão e camisa com mangas curtas, com faixas refletivas antichamas.

6 2 4 Conjunto

Jaqueta - confeccionada em tecido de algodão com tratamento

retardante a chamas, manga longa, com faixas refletivas antichamas
12 1 1 Unidade

Crachá 12 1 1 Unidade

CALÇADO TIPO BOTINA - Calçado de segurança de uso profissional tipo

botina, confeccionado em couro, fechamento em elástico,

com biqueira de composite resistente a impacto e compressão,

solado de poliuretano bidensidade resistente a óleo combustível.

6 2 4 Par

CALÇADO TIPO BOTA - Calçado ocupacional tipo bota, impermeável,

confeccionado em PVC, com biqueira de aço resistente a impactos,

solado antiderrapante, acabamento interior em meia de poliéster.

6 2 4 Par

 

1.3.4.2 Os Equipamentos de Proteção Individuais devem ser fornecidos e substituídos de acordo com o prescrito no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, sendo necessário, minimamente, os seguintes quantitativos por empregado por ano:

ITEM
Durabilidade
(meses)
(A)

Quantidade
por
período
(B)

Quantidade/
ano
(C) = 12/(A) *
B

Unidade
(D)

ÓCULOS - Óculos de segurança, modelo ampla-visão, para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes – constituídos de armação e visor confeccionados em peça única de policarbonato incolor 6 1 2 Par

LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - Luva de segurança confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), forrada, antiderrapante com acabamento rugoso na palma, punho com acabamento reto 0,5 1 24 Par

CREME PROTETOR DE SEGURANÇA - Creme protetor de segurança classificado como especial Grupo 3 - Água e Óleo Resistente (200g) 1 1 12 Unidade

LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço em raspa entre os dedos

polegar e indicador, reforço em raspa na parte interna da palma e face palmar dos dedos, punho 7 cm.
2 1 6 Par

CONJUNTO DE CHUVA - Conjunto de segurança confeccionado em tecido impermeabilizado, costuras impermeabilizadas, com aberturas para ventilação,

composto por: calça com elástico na cintura e blusão com manga longa, elásticos nos punhos para ajustes, e fechamento frontal com zíper e velcro.
6 1 2 Conjunto

Protetor Solar – anti UVA e anti UVB 1 1 12 Unidade

Cinto de segurança tipo pára-quedista com talabarte duplo 24 1 0,5 Unidade

 

ANEXO XI - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS
1.1 - O Instrumento de Medição de Resultados se destina a avaliar a o nível de qualidade na prestação do serviço objeto desta contratação. Serão avaliados dois indicadores, conforme quadro abaixo:
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Instrumento de Medição de Resultados (IMR)

 Indicador 01 Indicador 02 Indicador 03

 Fornecimento de combustível no prazo Atendimentos a pedidos de manutenção/substituição de equipamentos Frequencia dos operadores de postos

Item Descrição

Finalidade Avaliar o atendimento dos pedidos de fornecimento de combustível feitos pelos órgãos e
entidades conforme prazo estabelecido no subitem XX do Termo de Referência

Avaliar o cumprimento dos prazos de manutenção conforme prazo estabelecido no
subitem XX do Termo de Referência Avaliar o cumprimento da frequência dos operadores de postos

Meta 90% 90% 100%

Forma de
Apuração

Relatório contendo data do registro de pedido de combustível e data do recebimento do
combustível

Relatório contendo data do registro de pedido de manutenção e data do aceite da
manutenção realizada Relatório de controle de frequência do operador de posto

Periodicidade Mensal Mensal Mensal

Fórmula de
Cálculo X = Total de entregas no período dentro do prazo / X = Total de manutenções realizadas no período dentro do prazo / X = média dos percentuais de frequência de todos os operadores de postos dentro do

período 

(X) Total de entregas no período x 100 Total de manutenções realizadas no período  

Notas do
Instrumento de

Se 90 ≤ X < 100, IMR01 = 1 Se 90 ≤ X < 100, IMR02 = 1 Se X = 100, IMR03 = 1

Medição de
Resultados

Se 80 ≤ X < 90, IMR01 = 0,95 Se 80 ≤ X < 90, IMR02 = 0,95 Se 95 ≤ X < 100, IMR03 = 0,95

(IMRn) Se 70 ≤ X < 80, IMR01 = 0,9 Se 70 ≤ X < 80, IMR02 = 0,9 Se 90 ≤ X < 95, IMR03 = 0,9

 Se x < 70, IMR01 = 0,85 Se x < 70, IMR02 = 0,85 Se x < 90, IMR03 = 0,85

Nota do
Instrumento de
Medição de
Resultados (IMR)

IMR= (IMR01) x 0,25 + (IMR02 x 0,25) + (IMR03 x 0,5)

Sanções
Se o X apurado for inferior que 70 por três meses consecutivos ou por seis meses no
período de um ano, a contar do primeiro resultado inferior que 70, será considerada
inexecução parcial do contrato, ensejando a aplicação das sanções cabíveis 

Se o X apurado for inferior que 70 por três meses consecutivos ou por seis meses no
período de um ano, a contar do primeiro resultado inferior que 70, será considerada
inexecução parcial do contrato, ensejando a aplicação das sanções cabíveis

Se o X apurado for inferior que 90 por três meses consecutivos ou por seis meses no
período de um ano, a contar do primeiro resultado inferior que 90, será considerada
inexecução parcial do contrato, ensejando a aplicação das sanções cabíveis

Observações Serão aceitas como justificativas atrasos decorrentes de casos fortuitos ou de força
maior, devidamente comprovados

Serão aceitas como justificativas atrasos decorrentes de casos fortuitos ou de força
maior, devidamente comprovados

Serão aceitas como justificativas para ausências situações decorrentes de casos
fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados

1.2 - A avaliação do IMR será realizada pela Seplag mensalmente, iniciando no mês após o primeiro fornecimento de combustível

1.3 - A Seplag informará ao contratado o resultado da apuração no prazo de 2 (dois dias úteis) após o último dia útil do mês avaliado. O contratado terá dois dias úteis para apresentar, por escrito, justificativas, pelo descumprimento, e a Seplag terá mais dois dias úteis para decidir sobre as
justificativas apresentadas e apresentar o resultado final da apuração.

1.4 - A Nota do IMR, para fins de apuração da remuneração decorrente do gerenciamento do abastecimento, será aplicada no mês subsequente ao da apuração.

1.4.1 - A Nota do IMR no primeiro mês de execução do contrato será 1. 

ANEXO XII - PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO

 

Órgão/Entidade Periodicidade de Pagamento

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço,

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais,

Loteria do Estado de Minas Gerais e

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

Trimestral

Demais órgãos e entidades Mensal

 

ANEXO XIII - DOS TESTES DE SISTEMA

PREPARAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

1.1.O licitante detentor da oferta de menor preço considerada aceitável deverá instalar antes da data estabelecida para a avaliação do sistema no endereço informado no item 7.3 do edital toda a estrutura necessária ao funcionamento do sistema de gerenciamento, abrangendo:

1.1.1.Equipamentos e dispositivos necessários à automação do posto;

1.1.2.Dispositivos em, pelo menos, 04 (quatro) veículos da frota estadual (de pequeno, médio e grande portes e motocicleta);

1.1.3.Equipamentos para identificação do condutor do veículo;

1.1.4.Software de gestão dos postos, saldo dos órgãos e abastecimentos do veículo;

1.1.5.Rede que permita a comunicação em tempo real;

1.2.Os equipamentos e dispositivos utilizados deverão ser os mesmos que serão disponibilizados durante a contratação.

1.3. Ele deverá apresentar à equipe de apoio, no ato da avaliação, a relação de todos os equipamentos instalados acompanhada da especificação técnica dos mesmos.

1.4.Todos os equipamentos deverão estar interligados em uma mesma rede, instalados de maneira integrada e com comunicação em tempo real.

1.5.Também será de responsabilidade do licitante disponibilizar para a realização dos testes:

1.5.1.01 microcomputador e periféricos (monitor, mouse, teclado, estabilizador, etc.) para simular a estação de operadores do sistema (gestor de frota do Estado, Gestor de frota do órgão/ entidade, Gestor de frota de unidade do órgão/ entidade, gestor de postos do Estado e gestor de posto
específico).

1.5.2.Qualquer equipamento, componente ou acessório adicional necessário ao funcionamento do sistema.

2. DA ESTRUTURA DA AVALIAÇÃO

2.1.Será verificado se o sistema permite o gerenciamento dos abastecimentos da frota de veículos de acordo com as exigências editalícias e alinhado ao modelo de Posto Orgânico Coletivo – POC, que confere a cada órgão/ entidade a possibilidade de abastecer em qualquer posto da rede
interna do Estado, desde que possua saldo de combustível, independentemente do posto onde seu combustível está armazenado. Este modelo também prevê uma estrutura hierárquica para gestão de postos e órgãos/ entidades. Para isso, serão simulados:

2.1.1.O funcionamento do sistema em 01 posto de abastecimento contendo um gestor e um frentista.

2.1.2.O funcionamento do sistema em 02 (dois) órgãos distintos. O primeiro terá uma unidade/ base operacional e o segundo, duas unidades. Cada órgão possuirá um gestor e um gestor para cada unidade.

2.1.3.O acesso do gestor estadual da frota (SEPLAG) e o gestor estadual dos postos (PMMG e SEPLAG) aos dados de todos os abastecimentos.

2.2.Também serão simuladas operações rotineiras relacionadas ao sistema.

2.2.1.Será verificado o funcionamento do sistema por meio de simulações, de pelo menos, as seguintes situações: abastecimentos regulares, abastecimentos em veículos sem dispositivo e abastecimentos em caso
de falha no equipamento, falta de energia, inserção de senha incorreta pelo condutor, etc.

2.2.2.Serão feitos testes para verificar as funcionalidades do sistema: criação e acesso de perfis de acesso, parametrizações, abertura e fechamento de turnos, registro da entrada e perda de combustíveis nos tanques do posto e saldos destes tanques, relatórios, entre outras.

2.2.3.Ainda na apresentação serão testadas as cargas de importação e exportação de dados entre o sistema do licitante e o módulo Frota do SIAD-MG, que deverão estar em conformidade com o Anexo VI deste Edital. Para a avaliação do sistema, não será necessário a aquisição de
software EDI específico para a transferência de dados.

3. DOS TESTES

3.1.Serão executados os testes descritos no check list abaixo, onde deverá ser validado o cumprimento das requisições mínimas descritas.

3.2.A comprovação dos resultados será feita através da demonstração real e/ou consulta direta na base de dados comprovando a geração do resultado esperado.

3.3.As especificações técnicas também poderão ser validadas através de material impresso dos fabricantes dos equipamentos e sistemas.

4. AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO SISTEMA

4.1.A avaliação do sistema será feita por meio do check list constante deste anexo. Ele possui 21 itens divididos em sub-itens e pontuados de acordo com sua representatividade em relação ao objeto, somando ao todo 42 pontos . Cada sub-item equivale a um teste que verificará a
conformidade do sistema aos requisitos exigidos.

4.2.Os sub-itens 8.1, 10.1, 11.4, 12.1, 13.1, 14.11 e 20.1 são obrigatórios.

4.3. A prova de conceito deverá obter, ao menos, 34 (trinta e quatro) pontos para ser considerada aprovada.

4.4.Os itens não atendidos pela prova de conceito deverão ser retificados e encontrar-se em conformidade com as regras editalícias para a assinatura da Ata de Registro de Preços.

5. DA SESSÃO DE AVALIAÇÃO

5.1.A avaliação do sistema é pública e aberta a todos os interessados.

5.2.Não será permitida a manifestação dos participantes durante a execução dos testes, exceto o licitante avaliado.

5.3.A Administração poderá solicitar que qualquer teste seja repetido a fim de dirimir dúvidas e possibilitar a verificação concreta do atendimento ao requisito testado.

5.4.Ao final da sessão, após a realização dos testes, será concedida a oportunidade para a manifestação dos demais participantes. Somente neste momento será possível a eles realizarem questionamentos, efetuarem solicitações, bem como trazerem informações relevantes, para auxiliar o
processo avaliatório, que poderão ser aceitas ou não pela Administração.

5.5.Não serão aceitos durante a avaliação questionamentos sobre os requisitos verificados nos testes, uma vez que o momento oportuno para isso é o antecede à sessão pública do pregão.

5.6.Ao final da avaliação será emitida Ata com o resultado do licitante avaliado que deverá se assinada por todos os presentes.

5.7.O resultado poderá ser emitido em momento posterior, caso seja necessário realizar diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado.

5.8.O resultado da avaliação do sistema será publicado no quadro de avisos do pregão e/ou no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.

 

 

 

 

ANEXO XIII- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
 

PLANEJAMENTO SIRP Nº479 /2018
(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Nome do Representante Legal  

Identidade do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE ÚNICO

Quantidade Unid. de Valor Valor
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Item
Quantidade
Estimada

Unid. de
aquisição Descrição do item Unitário

R$ 
Total
 R$

1 2.321.000,00 Litros ÁLCOOL COMBUSTÍVEL
AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO;   

2 62.913.000,00 Litros GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO:
COMUM;   

3 13.168.000,00 Litros
ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL
AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS
ENXOFRE)

  

4 78.402.000,00 unidade

 GERENCIAMENTO DO
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
POR MEIO DE SISTEMA E
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE
GESTÃO

 
 

 

VALOR TOTAL   R$

O Item 4 deverá ter seu valor detalhado conforme os custos dos itens, nos termos do subitem
do 

Detalhamento do  GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS POR MEIO DE
SISTEMA E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE GESTÃO

Item VALOR
R$

Serviço de apoio à operação dos postos (conforme subitem 8.4 do Termo de
Referência)  

Equipamentos necessários para Gestão Automatizada do Estoque (conforme
subitem 8.3)  

Sistema de automação (conforme subitem 8.2 do Termo de Referência)  

 

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do
Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam
recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas
as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

ANEXO XIV- MODELOS DE DECLARAÇÕES

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho
por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE DECRETO
ESTADUAL Nº 47.437, DE 2018

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no rol
descrito no item 4.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a impeça de
usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº Declaração SEPLAG/CENTRAL 2615005 SEI 1500.01.0027105/2018-85 /
pg. 1 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

 

Data e local. ______________________________ Assinatura do Representante Legal da
Empresa 

 

Documento assinado eletronicamente por Samara de Oliveira Moreira Areal,
Servidor(a) Público(a), em 08/01/2019, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2866564 e o código CRC 3BB27FB9.

Referência: Processo nº 1500.01.0013124/2018-48 SEI nº 2866564
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.planejamento.mg.gov.br
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

ANEXO XV- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX

 

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07
de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994,
de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos
Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012; nº. 46.311,
de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho
de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.337,
de 12 de janeiro de 2018; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014;
pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações
posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG
Nº. 07/2017 de 15 de fevereiro de 2017, com suas alterações posteriores; Resolução SEPLAG
nº 93, de 28 de novembro 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições
estabelecidas pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS –
PLANEJAMENTO N.º 479/2018, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Planejamento e Gestão, por intermédio da
Subsecretaria de Gestão Logística e Patrimônio.

ENDEREÇO: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo
II, 4001 - Edifício Gerais - 13.º andar, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG.

CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70

REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXXXXX , portadora do CPF nº
XXXXXXXXXXXXXXX, Subsecretária de Gestão Logística e Patrimônio, designada por Ato do
Governador, datado de ___/___/___, para responder pela Subsecretaria de Gestão Logística e
Patrimônio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de
competências nº XXXXXXXXXXXX
 

 

BENEFICIÁRIO DO LOTE :  <inserir>

ENDEREÇO: <inserir>

CNPJ/MF: <inserir>

INSCRIÇÃO ESTADUAL: <inserir>

REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>

CI (RG): <inserir>

CPF/MF: <inserir>

 

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o Registro
de Preços para contratação de serviços de gerenciamento do abastecimento da frota de
veículos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da
implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado, com a
instalação de dispositivo eletrônico nos veículos, postos próprios do Estado; a manutenção
dos equipamentos e o tratamento de resíduos nestes locais; o apoio à operação dos
postos de abastecimento, bem como o fornecimento de combustível (gasolina comum,
álcool comum hidratado e óleo diesel subtipo S-10);mediante contrato, conforme
especificações e condições previstas neste edital e seus anexos, sob demanda, futura e
eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.

 

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1. Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com os preços
unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

 

Item Quant. Unid. de
aquisição Descrição do item Valo Unitário

   R$ 
Valor Total

 
     R$

1 2.321.000,00 Litros ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO;   
2 62.913.000,00 Litros GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;   
3 13.168.000,00 Litros ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE)   

4 78.402.000,00 unidade  GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS POR MEIO DE SISTEMA E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE
GESTÃO  

2.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma
quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

2.1.2. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos
Órgãos e Entidades. 
 

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de  Estado de Planejamento e Gestão do
Estado de Minas Gerais, através da Subsecretaria de Gestão e Logística.
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http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45035&comp=&ano=2009&aba=js_textoOriginal#texto
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http://www.planejamento.mg.gov.br/legislacao/resolucoes/category/9-2009?start=90
http://www.planejamento.mg.gov.br/legislacao/resolucoes/category/406-2016


3.2. São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM
ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA TRABALHO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO MINAS
GERAIS
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO NORTE E NORDESTE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MINAS GERAIS
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
RÁDIO INCONFIDÊNCIA
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E
CIDADANIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CIÊNCIA E TECNOLOGIA E
ENSINO SUPERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA ESTADO CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SECRETARIA GERAL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

 

4 - CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a
contar da data de sua publicação.

4.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata.
 

5 - CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS
5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos serviços registrados,
conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2.   Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação;

5.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na
recusa desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento
licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de
registro e classificação.

5.4. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.

5.5. É vedado ao contratado interromper a prestação de serviço enquanto aguarda o
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções
previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista
nesta Ata.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de
contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual
n.º 46.311/13.
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5.7. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

5.8. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
 

6 - CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1. O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico,
quando:

6.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.4. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado;

6.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

6.6.1. Por razões de interesse público;

6.6.2. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.7. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
 

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem
da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente Ata e será formalizada mediante (a)  termo de contrato, (b) emissão de nota de
empenho de despesa; ou (c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei
nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311/13.

7.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital
e na Ata de Registro de Preços.

7.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

7.4. Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização de Fornecimento
ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará consulta ao SICAF, CAFIMP e
CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a
manutenção das condições de habilitação.
 

8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido
pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas.

8.2. O atraso e a inexecução parcial ou total da Ata caracterizam descumprimento das
obrigações assumidas, sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas.

8.3. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº 8.666,
de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012 e Resolução SEPLAG nº 93, de 2018, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.3.1. Advertência por escrito;

8.3.2. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:

8.3.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;

8.3.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

8.3.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos

8.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos
termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002.

8.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

8.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas
nos itens 8.3.1, 8.3.3, 8.3.4 e 8.3.5.

8.5. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATADA e/ou cobrada judicialmente;

8.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012;

8.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

8.7.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos,
força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados;

8.8. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório;

8.9. As sanções relacionadas nos incisos III e IV do § 1º serão obrigatoriamente registradas
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública Estadual - CAFIMP, devendo o licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de
Fornecedores do órgão ou entidade promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo
das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

8.10. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles
que:

8.10.1. As sanções relacionadas nos itens 8.3.3 e 8.3.4 também poderão ser aplicadas
àquele que:

8.10.1.1. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal;

8.10.1.2. Não mantiver a proposta;

8.10.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
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9 - CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.  Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de Referência e o
edital de licitação.

9.2. Cabe à Subsecretaria de Gestão de Logística gerar o extrato e solicitar a publicação
da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 47.337,
de 12/1/2018.

10. CLÁUSULA DECIMA - DO FORO
10.1 Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.

 

Belo Horizonte,               de                                    de  2019.
 

______________________________
AUTORIDADE COMPETENTE

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Samara de Oliveira Moreira Areal,
Servidor(a) Público(a), em 08/01/2019, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2783392 e o código CRC 3E2BB1EF.

Referência: Processo nº 1500.01.0013124/2018-48 SEI nº 2783392
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifício Gerais - 3º andar - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.planejamento.mg.gov.br
  

MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 1500.01.0013124/2018-48

  

 

ANEXO XVI -TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO
NºXXXXXXXXXXXXXX/2018,
DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO E
A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
, NA FORMA ABAIXO:

                                                                                     

 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestão, com sede
na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 -
Edifício Gerais - 13.º andar, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG., Belo Horizonte/Estado de
Minas Gerais, endereço de correio eletrônico: comprascentrais@planejamento.mg.gov,br;
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.461.142.0001-70, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) Carteira de Identidade
RG nºXXXXXXXXXXXXXXXX e inscrita no CPF sob o
nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Resolução de competência
nºXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , endereço de
correio eletrônico:XXXX@XXXXXXXXXXX; inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ – sob o número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , com sede
naXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , neste ato representado pelo
Sr(a)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ., portador(a) da Carteira de Identidade RG
nºXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  , expedida pelaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  , e CPF
nºXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  , doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
XXXX/2018, que será regido pela Lei Federal 10.520/2002,e subsidiariamente pela nº
8.666/1993, com suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais
normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação do serviço de
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gerenciamento e apoio à operação do abastecimento da frota de veículos dos órgãos e
entidades relacionados no Anexo II deste Edital, por meio da implantação, manutenção e
administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo
eletrônico nos veículos, postos próprios do Estado; a manutenção dos postos de
abastecimento, equipamentos e o tratamento de resíduos nestes locais; bem como o
fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool comum hidratado e óleo diesel sub-
tipo S10); que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência,
anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº 479/2018  e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição

1.3. Objeto da contratação:

 

Item Quantidade
Estimada

Unid. de
aquisição Descrição do item Valo Unitário

   R$ 

Valor
Total

 
   

 R$

1  Litros ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO -
TIPO: HIDRATADO;   

2  Litros GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;   

3  Litros ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO -
TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE)   

4  unidade
 GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE

VEÍCULOS POR MEIO DE SISTEMA E
DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE GESTÃO

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1.  A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo do Edital, inclusive no tocante a prazos.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1. Este contrato tem vigência por 36 (trinta e seis) meses, a partir da
publicação do seu extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado nos termos do art.
57, II, da Lei 8.666/93, até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

3.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração
mantém interesse na realização do serviço;  

3.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administração;  

3.1.4. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação. 

3.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na
prorrogação; 

3.1.5.1.  A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual.

3.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração
de termo aditivo.
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4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1. O valor total da contratação é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXX).
4.2. No valor acima 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.

4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s) dotação(s)
orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender
às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no Edital.
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE E REPACTUAÇÃO
7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.

7.2. Dentro do prazo de vigência do contrato, mediante solicitação da contratada
e aprovação da contratante os preços contratados poderão sofrer reajuste após o
interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. A repactuação somente incidirá na parcela referente aos custos com a mão
de obra.

8. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referência.
 

9. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA
e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Termo de Referência e no
Edital.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.
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11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência
desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;

11.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante;

11.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

11.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou

11.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o
procedimento licitatório.

11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das
medidas cabíveis.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO
12.1. É vedado a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Edital.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
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14.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

14.5. É 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 contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

14.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

14.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES
15.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de
Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

15.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS.
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO
17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa
de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
 

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor. 

Belo Horizonte, XX de XXX de 2019.
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CONTRATANTE:      

 

CONTRATADA:      

 

      

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Samara de Oliveira Moreira Areal,
Servidor(a) Público(a), em 08/01/2019, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2783470 e o código CRC 5525A79A.

Referência: Processo nº 1500.01.0013124/2018-48 SEI nº 2783470
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