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VALOR 
ITEM ESPECIFICA«;:.A.O UNID QTD. UNIT ARIO SUBTOTAL TOTAL 

Gasolina comum tipo "C", de incolor a 
amarelada, limpida e isenta de 

01 impurezas, com teor de alcool etilico LTS 934 3,32* R$ 3.100,88 3.100,88 
anidro cornbustivel, conforme 
legislacao em vigor. Litro. 
Taxa de administracao para 

02 gerenciamento e controle de MN 12 0,00% - - 
combustive), conforme condicoes 

8. ESPECIFICA~AO DO OBJETO: 

7. JUSTIFICATIVA: 
Faz-se necessaria a contratacao de empresa especializada na prestacao de services 
continuados de gerenciamento e controle de combustive} (Gasolina comum), vez que a 
manutencao do fornecimento e indispensavel para realizacao dos services de 
levantamento topografico georreferenciado "in loco" dos im6veis de propriedade e /ou 
interesse do Estado de Mato Grosso, conforme se fundamenta no Termo de Cooperacao 
Tecnica nQ 01/2017, celebrado entre a MT Parcerias S.A e Secretaria de Estado de 
Gestao para elaboracao do inventario dos bens im6veis de propriedade do Estado. 

6. OBJETO SINTETICO: 
Contratacao de empresa especializada na prestacao de services continuados de 
gerenciamento e controle de combustive} (Gasolina comum), em rede de postos 
credenciados, com implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado, 
acessivel via WEB, e tecnologia de pagamento por meio de cartao micro processado ( com 
chip ou magnetico ), visando o abastecimento de veiculo para a tender a demanda da 
MTP AR Parcerias S.A. 

5. A.REA DEMANDANTE/SOLICITANTE: 
Gerente de projeto: Inventario dos Bens Im6veis MT. 

CAP ACIT A~AO () EQUIPAMENTOS DE APOIO () CONTRATA~AO DE 
EMPRESA (X) 

BENS PERMANENTE () 
CONSUL TO RIA/ AUDITORIA/ 

BENS DE CONSUMO () 
ASSESSORIA () 

4. DESCRI~AO DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO: 

1. ORGAO: MTPAR PARCERIAS S.A. 
2. TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BA.SICO N2. 021/2017. 
3. PROCESSO ADMINISTRATIVO N2. 332416/2017. 
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10. FORMA DE PRESTA~AO DOS SERVI~OS: 
10.1. A Contratada prornovera o gerenciamento informatizado dos veiculos abrangidos 
por este TR, compreendendo a implantacao e gestao de um sistema tecnol6gico 
especifico com metodologia de cadastramento dos veiculos, condutores, fiscalizadores, 
controle e logistica, possibilitando o abastecimento de cornbusti veis dos veiculos e a 
fiscalizacao financeira e operacional do processo, em carater continue, contemplando: 
10.1.1. Rede de postos para o fornecimento de cornbustiveis, cobrindo todos os locais 
estrategicos desta Unidade Federativa, todos os dias da semana, vinte e quatro horas por 

u.o PROGRAMA PROJETO NATUREZA FONTE REGIAO CUSTO 
ATIVIDADE DA DESPESA TOTAL 

20501 036 2006 3.3.91.30.004 100 9900 R$ 3.100,88 

9. PROGRAMA, PROJETO/ATIVIDADE, NATUREZA DA DESPESA, FONTE, VALOR 
REAL: 

8.1 No percentual ofertado referente a Taxa de Administracao devera estar incluso todos 
os custos advindos de impastos, taxas, fretes, expedicao (1 !! e 21! via, esta em caso de 
perda, roubo ou extravio) de cartao micro processado ( com chip ou magnetico) para cada 
veiculo da frota, bem como quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes 
sobre o objeto a ser contratado, nao sendo licito pleitear nada mais sob esse titulo: 
8.2 A CONTRATADA, quando da assinatura do contrato, bem como durante a vigencia 
deste, sera informada pela CONTRATANTE, com razoavel antecedencia, da localizacao 
exata das Bases de Operacoes. Eventuais alteracoes nos enderecos tambern serao 
antecipadamente informadas, a fim de que a CONTRATADA possa tomar as medidas 
cabiveis quanto ao cumprimento satisfat6rio do contrato; 
8.3. Conforme definicao do orgao/entidade contratante podera ser solicitada instalacao 
ou disponibilizacao dos equipamentos e/ou softwares de gerenciamento da frota do 
sistema da proponente, em todas as suas Unidades vinculadas permitindo a cada uma 
delas, e de forma independente, a definicao de limites de gastos dos respectivos cartoes, 
de acordo com as definicces estabelecidas pelo GESTOR DO SISTEMA, e ernissao de 
relat6rios; 
8.4. Os services de abastecimento deverao prever a utilizacao de software, cartoes micro 
processados (com chip ou magneticos] e equipamentos necessaries para autorizacao e 
realizacao de abastecimentos de cornbustiveis em rede de postos credenciada pela 
Contratada, para os Veiculos Oficiais da frota do orgao/entidade Contratante; 

VALOR TOTAL: R$ 3.100,88 [Tres mile cem reais e oitenta e oito centavos) 
I I I I I 

cons:a~tes _na T.R. menor taxa de I 
administracao. 
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dia, credenciando estabelecimentos idoneos, certificados pela ANP, destinados aos 
diversos tipos de marcas e modelos dos vefculos do orgao/entidade Contratante; 
10.1.1.1. A rede credenciada fornecera os seguintes combustfveis: Gasolina - comum, 
Diesel - comum, Diesel SlO e Etanol - comum; 
10.1.1.2. Verificar demais condicoes referentes a Rede Credenciada na Secao 12 deste TR. 
10.1.2. Irnplantacao de sistema integrado com uso de tecnologia de identificacao 
eletronica para os veiculos e para os condutores, e senhas de acesso, visando a execucao 
e controle eficientes do fornecimento; 
10.1.3. Inforrnatizacao dos controles a partir de sistema integrado de gestao de frota, 
possibilitando o lancamento de dados, ernissao de relat6rios financeiros, operacionais e 
gerenciais, que permitam controle total dos gastos com combustfveis; 
10.1.4. Controle e gestao de consume de combustivel e seu custo, que ficara a cargo dos 
fiscais do contrato; 
10.1.5. Disponibilizar relat6rios gerenciais e operacionais informatizados ao 
CONTRATANTE para cada vefculo, contendo: identificacao, tipo de combustivel, numero 
de quilornetros por litre de combustfvel, quantidade de litres, valor por litre, percentual 
de desconto ofertado, local, hora e data em cada abastecimento; 
10.2. A Contratada devera implantar o sistema informatizado de cadastro, 
gerenciamento e administracao de frota de vefculos, voltado ao abastecimento e controle 
do consume de cornbustiveis, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis contados a partir 
da assinatura do contrato, contendo os seguintes dados: 
a) Identiflcacao do veiculo: marca/modelo; anode fabricacao: patrimonio: unidade de 
lotacao (localidade); chassi; placa; tipo de combustfvel; capacidade do tanque; 
autonomia de rodagern km/litre; e outros de interesse do 6rgao/entidade Contratante; 
b) Controle de abastecimento do veiculo: local do abastecimento; hodornetro: data; 
hora; tipo de combustfvel; quantidade de litres; valor por litre; desconto ofertado, valor 
total brute do abastecimento; valor total lfquido do abastecimento, ap6s aplicacao do 
desconto ofertado; 
c) Cadastro de usuarios: fiscalizadores; condutores; 
d) Relat6rio de consumo de combustiveis: por vefculo; por combustfvel; por data; por 
perfodo; por unidade de lotacao: 
e) Outros relat6rios e/ou dados conforme solicitacao/necessidade da Gerencia de 
Transportes vinculada a Superintendencia de Patrimonio e Services -SEGES; 
10.2.1. No prazo supracitado, inclui-se a emissao dos cartoes micro processados (com 
chip ou magnetico] para cada vefculo informado pelo Contratante e, conforme a 
tecnologia adotada pelas licitantes, a ernissao de senha para cada condutor, cujas 
transacoes de abastecimento do condutor estarao vinculadas a matrf cula do mesmo no 
orgao, para possibilitar os abastecimentos nos pestos credenciados; 
10.2.2. lmplantar identificacao eletronica para cada vefculo da frota, que devera ser 
individual e intransferf vel, ao interesse do Contratante; 
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10.2.3. Somente a partir do primeiro dia subsequente ao fim do prazo estabelecido no 
item acima sera possivel a realizacao de gastos por meio da rede credenciada; 
10.3. 0 processo de implantacao do Sistema pela Contratada compreende as seguintes 
atividades: 
a) Cadastramento das: UNIDADES ADMINISTRATIVAS, (Orgac/entidade Contratante), 
BASES DE GERENCIAMENTO (que correspondente ao agrupamento de centros de custo), 
CENTROS DE CUSTO (que corresponde as unidades existentes no organ/entidade 
Contratante), CONDUTORES E VEICULOS; 
b) Definicao da logfstica da rede de postos; 
c) Preparacao e distribuicao dos equipamentos perifericos: 
d) Fornecimento ao organ/entidade Contratante, dos dados cadastrais da rede de postos 
credenciados; 
e) Treinamento dos condutores e gestores para operacao do sistema, assim como dos 
substitutos no caso de troca do condutor ou do gestor, em que a CONTRATANTE 
inforrnara a CONTRATADA para substituicao, para agendamento do treinamento com a 
mesma carga horario e sem onus adicional a CONTRATANTE; 
f) Apresentacao ilustrativa do funcionamento do cartao e dos protocolos de atendimento 
a serem observados no ambiente web, bem como das situacoes relativas a perda, roubo 
ou extravio de cartao, em local e horario a serem determinados pelo GESTOR DO 
SISTEMA; 
f) Fornecimento dos cart6es para os veiculos informados pela Contratante, que devera 
ser efetuado ate o prazo maxima de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da assinatura 
do contrato, e, conforme a tecnologia adotada pelas licitantes, fornecimento de senha 
para cada condutor que estara vinculada a matricula do servidor no orgao, para 
possibilitar os abastecimentos nos postos credenciados. 
10.3.1. Serao consideradas como BASES DE GERENCIAMENTO os agrupamentos de 
CENTROS DE CUSTOS determinados pelo CONTRATANTE onde, caso necessario. 
deverao ser instalados ou disponibilizados equipamentos e/ou softwares de 
gerenciamento de frota, de forma a tornar o sistema de gerenciamento independente 
entre as diversas BASES DE GERENCIAMENTO, sem custos adicionais a CONTRATANTE. 
10.4. Para implantacao dos services a Contratante fornecera a Contratada, ap6s a 
assinatura do contrato, o cadastro completo e atualizado dos veiculos e condutores, 
contendo os seguintes dados: 
10.4.1. Veiculos Automotores: 
a) Placa Oficial e Vinculada ou Prefixo de Registro (em se tratando embarcacoes): 
b) Marca; 
c) Tipo; 
d) Chassi; 
e) Cornbustivel: 
f] Ano de fabricacao: 
g) Bases de Gerenciamento e Centros de Custa; 
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11. DAS ESPECIFICA~OES TECNICAS: 
11.1. Os services objeto da contratacao deverao ser gerenciados por sistema de controle 
informatizado, mediante o uso de cart6es micro processados (com chip ou magnetico) 
fornecidos pela empresa contratada, sendo um cartao para cada veiculo e, senha para 
cada condutor, cujas transacoes de abastecimento do condutor estarao vinculadas a 
matricula do mesmo no crgao/entidade Contratante para possibilitar os abastecimentos 
nos postos credenciados; 
11.2. Os cart6es deverao, preferencialmente, efetuar transacoes on-line, porern, deverao 
possuir tecnologia para tambern aceitar transacoes off-line nos casos onde a conexao do 
equipamento com o autorizador apresentar problema; 
11.3. 0 sistema devera ainda possuir previsao para lancamento manual do 
abastecimento, com autorizacao fornecida pela Contratada, via telefone 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, de forma a manter o atendimento em 
caso de pane no equipamento que impeca as compras on-line e off-line ou 
impossibilidade de utilizacao do cartao: 
11.4. 0 fornecimento dos cart6es micro processados (com chip ou magnetico] devera ser 
no quantitativo da frota de veiculos existentes, devendo cada veiculo, motor estacionario 
e ernbarcacao oficial possuir o pr6prio cartao, o qual devera estar vinculado a sua 
respectiva placa (oficial e vinculada) e ou numero do Registro Patrimonial, nao podendo 
o mesmo cartao possibilitar o abastecimento de outro veiculo, motor estacionario ou 

h) Capacidade do tanque; e 
i) Hodometro. 
10.4.2. Condutores: 
a) Nome; 
b) Registro funcional (Matricula e cargo); e 
c) Unidade de lotacao: 
10.5. 0 prazo para treinamento de todos os gestores e usuarios envolvidos na utilizacao 
do sistema proposto devera ser de no maximo 15 (quinze) dias uteis, ap6s a assinatura 
do contrato; 
10.6. Durante a execucao do contrato, o orgao/entidade Contratante podera incluir ou 
excluir veiculos conforme sua necessidade e conveniencia: 
10.6.1. Na hip6tese de realocacao de veiculos entre Unidades orgac/entidade 
Contratante, a Contratada devera garantir que os cart6es de identificacao dos mesmos 
permanecarn validos e passiveis de utilizacao, sem qualquer interregno interruptivo; 
10.7. Para implantacao do sistema nae sera permitida modificacao e/ou instalacao de 
equipamentos nos veiculos, salvo com expressa e justificada autorizacao da Contratante. 
10.8. A Contratada devera executar o service utilizando-se dos materials, equipamentos, 
ferramentas e utensilios necessaries a perfeita execucao contratual, conforme disposto 
no Termo de Referenda. 
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atribuicao/alteracao/realocacao de limites de gastos, consultas, entre outras. 

12. CONTROLE E SEGURAN~A DO SISTEMA: 
12.1. Adotar sistema de seguranca de forma a impedir o abastecimento de outros 
veiculos, motores estacionarios e ou ernbarcacoes, que nao sejam autorizados pelo 
Contratante, permitindo o controle sobre todos os abastecimentos, veiculos e 
condutores; 
12.1.1. 0 Sistema Tecnol6gico (software, equipamentos e rede credenciada) devera 
prover solucao que iniba e identifique por meio da matricula do condutor, com agilidade 
e seguranca, as eventuais utilizacoes nao autorizadas; 
12.2. 0 Sistema Tecnol6gico devera permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha em 
tempo real para gerenciamento, acompanhamento e acoes pr6-ativas por parte da 
Contratante, bem como o cancelamento imediato do cartao, para os casos de inutilizacao 
ou extravio, sem custos adicionais, cabendo a Contratante unificar os dados dos cartoes 
daquele veiculo em um unico cadastro; 
12.3. Disponibilizar senhas individuais para os servidores indicados pelo Contratante 
para terem acesso a base gerencial; 
12.3.1. 0 sistema devera prever nos perfis de acesso no rninimo de: 
- 01 (um) GESTOR DO SISTEMA, com amplo acesso aos cadastros de veiculos, senhas, 
consultas etc., sendo que O GESTOR DO SISTEMA tera acesso completo para 
gerenciamento de toda a frota do organ/entidade Contratante; 
- GESTORES DE BASE DE GERENCIAMENTO, em numero a ser definido pelo GESTOR DO 
SISTEMA, com acesso somente a sua base e as atividades definidas e limitadas pelo 
GESTOR DO SISTEMA, dentre elas o cadastro de veiculos ou sua alteracao, 

ernbarcacao nao vinculado a ele ou mesmo a vefculo, motor estacionario ou embarcacao 
nae pertencente a frota do orgao/entidade Contratante; 
11.5. Cada condutor devera ter sua identificacao validada atraves de senha, cujas 
transacoes de abastecimento do condutor estarao vinculadas a matricula do mesmo no 
orgao/entidade Contratante, durante a execucao de abastecimentos na rede de postos 
credenciada; 
11.6. A Contratada sera responsavel, as suas expensas, pelo fornecimento dos cartoes (11! 
e 21i via, estas em caso de perda, roubo ou extravio ), e ainda pela capacitacao dos usuarios 
e gestores do sistema para utilizacao dos mesmos; 
11.6.1 Caso ocorra a perda, roubo ou extravio da 21i via do cartao, a Contratada devera 
providenciar a emissao de novo cartao, sendo que o onus por esta ernissao e de 
responsabilidade do Contratante; 
11.6.1 Nos casos de perda ou extravio da 21i via do cartao, devera o Contratante apurar a 
responsabilidade, entre os condutores do veiculo ao qual pertence o cartao, atraves de 
processo administrativo e ap6s todos os tramites legais, devera ser descontado o valor 
pago pela re-emissao do cartao, do servidor a quern tenha sido atribuida a 
responsabilidade. 
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das despesas, dos condutores e 

12.3.2. 0 perfil de GESTOR DO SISTEMA devera ser atribuido apenas a servidores 
indicados formalmente por Secretario e ou Secretario Adjunto, responsavel pelo 
orgao/entidade Contratante, onde deverao estar devidamente lotados; 0 perfil de 
GESTOR DE BASE DE GERENCIAMENTO sera atribuido a servidores indicados pelo 
GESTOR DO SISTEMA e lotados nas BASES DE GERENCIAMENTO; 
12.4 A Superintendencia de Patrimonio e Servi~os/SEGES, atraves de sua Gerencia de 
Transportes, devera ter acesso geral, com perfil para consulta, a todas as inforrnacoes 
do Sistema de Gerenciamento e Controle de fornecimento de combustiveis de todos os 
orgaos/entidades Contratantes que cornpoern o Poder Executivo Estadual; 
12.5. 0 Sistema Tecnol6gico devera disponibilizar a definicao de limites de gastos 
mensais com abastecimento, tanto para as BASES DE GERENCIAMENTO, quanta para 
cada veiculo da frota, ficando a cargo do GESTOR DO SISTEMA sua alimentacao e 
realocacao, que nao poderao ser ultrapassados. 
12.5.1. Os GESTORES DAS BASES DE GERENCIAMENTO poderao ser autorizados pelo 
GESTOR DO SISTEMA a efetuar alteracoes e realocacoes dos limites individuais (por 
veiculo) dentro dos limites estipulados para as BASES DE GERENCIAMENTO. 
12.5.1.1. A realocacao dos limites entre os cartoes individuais e as BASES DE 
GERENCIAMENTO deverao estar disponiveis em tempo real, via Sistema; 
12.5.2. 0 Sistema devera prover mecanismo de controle do saldo remanescente do mes 
e do contrato, em tempo real, com avaliacoes e alertas de niveis criticos de saldo; 
12.6. 0 Sistema devera emitir comprovante da transacao contendo as informacoes a 
seguir, independentemente da solicitacao do condutor: 
a) Identificacao do posto (Nome e Endereco): 
b) Identificacao do veiculo (placa oficial e placa vinculada); 
c) Identificacao do condutor; 
d) Quilometragem apresentada no hodornetro do veiculo no mo men to do abastecimento; 
e) Tipo de Combustivel; 
t) Quantidade de litros de combustivel; 
g) Valor do litro do combustivel; 
h) Valor da operacao: 
i) A data e hora da transacao: 
j) Saldo restante disponfvel do cartao de abastecimento de maneira destacada, e 
expresso em nossa moeda corrente (R$ - reais ). 
17.7. 0 software de gestao de abastecimento, os equipamentos perifericos e os cartoes 
fornecidos pela Contratada 
deverao compreender: 
a) Registro informatizado dos dados de abastecimento e disponiveis para consulta via 
WEB, propiciando informacoes, no 
minima, de todos os dados da condicao 10.6; 
b) Emissao de relat6rios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o controle 

.·JQ_j 
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13. RELATORIOS: 
13.1. A composicao dos relat6rios devera ser submetida a aprectacao/aprovacao da 
Gerencia de Transportes vinculada a Superintendencia de Patrimonio e Services -SEGES 
para adequacao as suas necessidades; 
13.2. 0 sistema de controle informatizado devera permitir a consulta e a ernissao de 
relat6rios em tempo real, 
contemplando a rede atualizada de postos credenciados pela Contratada, de forma total 
(todos os postos credenciados no Brasil, e em cada Estado da Federacao, notadamente 
em Mato Grosso) e por localidade (postos credenciados em cada municipio do Pais, 
especialmente aqueles localizados no estado de Mato Grosso), sem a necessidade de 
utilizacao de senha de acesso; 
13.3. Os relat6rios disponibilizados pela Contratada deverao canter, no minima, 
inforrnacoes acerca dos veiculos discriminados por: placa, marca, modelo, tipo de 
combustivel. anode fabricacao, base da Unidade Administrativa e/ou Unidade Gestora e 
Centro de Custo; 
13.4. Os relat6rios das transacoes de abastecimento deverao canter, no minima, as 
seguintes informacoes: 
a) Relatorio de Historico: devera fornecer inforrnacoes sabre o consumo de 
combustive! de cada vefculo; precos praticados em cada abastecimento [preco 6 c 

do consumo, especifico por veiculo, alern dos possiveis desvios em relacao aos 
parametros adotados (Km/litro - minima 
e maxima; intervalo de tempo entre transacces: capacidade do tanque/veiculo etc.); 
c) Parametrizacao dos cartoes com os dados necessaries para identificacao das 
caracteristicas dos velculos e 
equipamentos automotivos; 
d) Identificacao do condutor no momenta da utilizacao dos services de abastecimento 
por meio de senha pessoal para 
cada condutor, cujas transacoes de abastecimento do condutor estarao vinculadas a 
matricula do mesmo no orgao: 
e) Opcoes de restricao de transacoes e liberacoes no sistema, quando no caso de 
anomalias na parametrizacao, 
podendo ser aplicada a toda a frota ou em casos especificos. 
12.8. Sempre que houver necessidade devera ser possivel a troca de senha de acesso. 
12.9. 0 abastecimento indevido de veiculo nao autorizado, cancelado ou bloqueado pela 
unidade responsavel pelo gerenciamento dos services da Contratante, se constatado, 
sera considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serao suportadas pela 
empresa Contratada. 
12.10. Os cartoes de identificacao dos veiculos deverao ser substituidos pela Contratada, 
sem onus adicional ao Contratante, quando ocorrer desgaste natural ou se verificar a 
necessidade tecnica de substituicao, no prazo maxima de 5 ( cinco) dias uteis, 
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unitario/Iitro e preco total bruto do abastecimento; percentual de desconto ofertado 
para o tipo de combustfvel; preco total lfquido do abastecimento, ap6s aplicacao do 
percentual de desconto, analise de consumo de combustfvel por vefculo, fornecendo 
opcao para extracao de dados diaries, semanais, quinzenais, mensais, semestrais, anuais 
ou por peri odo delimitado; 
b) Relat6rio de Uso: devera fornecer inforrnacoes sobre o uso de cornbustivel por 
vefculo discriminando o posto credenciado onde foi realizado o abastecimento; 
localidade; horario: tipo de combustfvel; quantidade de litros; valor (preco unitario/Iitro 
e preco total bruto do abastecimento ); percentual de desconto ofertado para o tipo de 
combustivel, se for o caso; preco total lfquido do abastecimento, ap6s aplicacao do 
percentual de desconto, se for o caso; placa do vefculo e o condutor ( que atraves de senha 
executou o abastecimento); 
c) Relat6rios Financeiros: devera fornecer dados sistematizados por vefculo, 
informando km total percorrida no perfodo solicitado ( diario, semanal, quinzenal, 
mensal, semestral, anual ou delimitado ), quantidade de litros consumidos por 
combustivel, rendimento por combustivel, valor (preco unltario/Iitro e preco total bruto 
do abastecimento); percentual de desconto ofertado para o tipo de cornbustivel, se for o 
caso; preco total lfquido do abastecimento, ap6s aplicacao do percentual de desconto, se 
for o caso; unidade que esta vinculado e apresentando somat6rio total por vefculo, por 
unidade, centro de resultado e geral; 
d) Relat6rio de Anomalias: devera apresentar dados sobre anomalias na 
parametrizacao dos vefculos, indicando motivo, data, local, condutor e outros dados 
julgados uteis: 
e) Hist6rico das operacoes realizadas por usuario previamente autorizado pela 
Contratante; 
f) Hist6rico das operacoes realizadas por estabelecimento credenciado; 
g) Preco medio pago por cada especie de combustfvel consumidos pela frota; 
h) Volume de gastos e consumos realizados por tipos de combustfvel no perfodo 
solicitado ( diario, semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual ou delimitado ); 
f) Indicacao dos vefculos que apresentarem distorcoes em termos de quilometragem e 
consumo de combustfveis; 
g) Despesas realizadas por BASE DE GERENCIAMENTO e CENTRO DE CUSTO; 
h) Cadastro completo dos veiculos, condutores e respectivas BASES DE 
GERENCIAMENTO; 
13.4.1. Conforme a necessidade dos orgaos/entidades Contratantes a Gerencia de 
Transportes vinculada a Superintendencia de Patrimonio e Services -SEGES, podera 
solicitar outros relat6rios ou o aperfeicoamento daqueles de que tratam as condicoes 
13.4 para adequar o sistema de gerenciamento, controle e aquisicao de combusti veis 
(Gasolina - comum; Diesel- comum, Diesel SlO; e Etanol - comum) as normas de controle 
da Administracao. 
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ao Gestor do Sistema; 

14. REDE CREDENCIADA: 
14.1. A Contratada sera responsavel pela admlnistracao, manutencao, organizacao e 
credenciamento de uma rede de postos de combustiveis, devidamente regulamentados 
pela Agenda Nacional do Petr6leo, os quais deverao estar equipados para aceitar as 
transacoes com os cartoes micro processados (com chip ou magneticos] dos usuarios do 
Sistema; 
14.2. A referida rede de postos de combustiveis devera ser suficiente ao pleno 
atendimento da demanda de services de abastecimento da frota do orgac/entidade 
Contratante. 
14.3. Os estabelecimentos que nao estiverem credenciados no momento da contratacao, 
poderao se credenciar junto a Contratada, desde que possuam condicoes de se 
adequarem as exigencias tecnicas deste Termo de Referenda; 
14.4. A rede credenciada devera obedecer aos seguintes crtterios: 
14.4.1. Contar com postos de abastecimento devidamente estruturados para o 
fornecimento dos combustiveis descritos na Secao 02 (dois) do presente Termo de 
Referenda e em sendo possfvel cujo funcionamento seja ininterrupto (24 (vinte e 
quatro) horas por dia, todos os dias da semana) obedecendo aos seguintes requisitos: 
- Nos municfpios com populacao inferior a 20.000 (vinte mil) habitantes, a rede 
credenciada devera contar com, no minimo, 01 (um) posto de abastecimento; 
- Nos municipios com populacao superior a 20.000 (vinte mil) e inferior a 50.000 
(cinquenta mil) habitantes, a rede credenciada devera contar com, no minirno, 02 (dois) 
postos de abastecimento; 
- Nos municipios com populacao superior a 50.000 (cinquenta mil) e inferior a 80.000 
(oitenta mil) habitantes a rede credenciada devera contar com, no minimo, 04 (tres) 
postos de abastecimento: 
- Nos municipios com populacao superior a 80.000 (oitenta mil) habitantes, a rede 
credenciada devera contar com, no minimo, 06 (seis) postos de abastecimento: 
- Para os municipios de Cuiaba/Varzea Grande a rede Credenciada devera contar com, 
no minimo, 20 (vinte) postos de abastecimento: 
14.4.2. Dentre os postos credenciados nos municipios de Cuiaba e Varzea Grande, pelo 
menos dois deles deverao estar localizados em um raio maximo de 3 km (tres 
quilometros) da Sede do orgao/entidade Contratante; 
14.4.3. A Contratada devera ainda possuir rede de postos credenciados em todo o 
terrltorto nacional, sendo obrigat6ria a existencia de estabelecimentos credenciados 
em todos os municipios do estado de Mato Grosso, com distancia nao superior a 200 km 
( duzentos quilometros) entre os mesmos visando garantir com maxima eficacia a 
logistica de deslocamentos; 
14.4.3.1 A regra acima disposta tera como excecao os municfpios que nao possuam 
postos em seu perimetro, casos onde devera a Contratada apresentar justificativa formal 
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15. OBRIGA~OES DA CONTRATADA: 
15.1. A Contratada obriga-se ainda a: 
15.1.1. Executar os services conforrne especificacoes do Terrno de Referenda e de sua 
proposta, corn os recursos necessaries ao perfeito curnprirnento das clausulas 
contratuais; 
15.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total 
ou em parte, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, os services efetuados em que 
se verificarern vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos rnateriais 
empregados, a criteria da Administracao: 
15.1.3. Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos rnateriais e 
rnorais causados pela ayao ou ornissao de seus ernpregados, trabalhadores, prepostos 
ou representantes, dolosa ou culposarnente, a Adrninistracao ou a terceiros; 

14.5. Conforme a necessidade, e por solicitacao do Contratante, a Contratada devera 
prornover o credenciarnento de novas postos no prazo maxima de 30 (trinta) dias a 
contar da data da solicitacao formal; 
14.6. A rede de postos credenciada pela Contratada devera estar equipada para aceitar 
transacoes e processos de contingencia para finalizacao das transacoes, em casos onde 
exista falha de sisterna, equiparnentos, falta de energia, e quaisquer outros que possarn 
vir a ocorrer. 
14.7. A Contratada e a unica responsavel pelo pagarnento dos valores efetivarnente 
consurnidos junta aos postos credenciados. Sendo assirn nae respondera a Contratante, 
em hip6tese algurna, em solidaria nern subsidiariarnente, por eventuais 
inadirnplernentos da Contratada; 
14.8. Os atendirnentos realizados pela rede credenciada sern a devida cobertura de 
credito serao de total responsabilidade da Contratada; 
14.9. Em caso de rnau atendirnento, a Contratante deixara de utilizar os services 
prestados por aquele deterrninado estabelecirnento credenciado, devendo a Contratada 
ser cornunicada dos fatos que rnotivararn a decisao, a firn de irnpedir nova prestacao de 
services daquele estabelecirnento a Contratante; 
14.10. Os postos de combustive! credenciados deverao possuir instalacoes fisicas 
suficientes para movimentacao e rnanobras necessarias ao abastecirnento de veiculos de 
todos os portes; 
14.11. A Contratada devera acompanhar a divulgacao dos postos de abastecimento 
autuados e/ou interditados pela Agenda Nacional de Petr6leo -ANP, em decorrencia de 
problernas de qualidade do combustive! fornecido, cornunicando irnediatarnente a 
Contratante pelo endereco eletronico a ser fornecido por esta; 
14.11.1. Caso algum dos postos credenciados conste na relacao divulgada pela ANP, a 
Contratada devera providenciar, caso necessario, novo credenciarnento para substituir 
o anterior no prazo maxima de 30 (trinta) dias. 

,.-- --, 

' I. oJ ~I 
"•' l\'\ J l'ARCFRl.!\S ()l r: 1 RANSFORMi\J\I 



\\ WW.MTP,\R.MT GO\ 11R +55 65 3645-3900AV. HISTORIADOR RUBE SDE ME DO (:A. 2368- SALA 304 

CEP: 78.050-000 BO QUE DA SAU DE- CUIABA -MT 

15.1.4. Responsabilizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, 
tributarias e as demais previstas na legislacao especffica, cuja inadimplencia nao 
transfere responsabilidade a Administracao: 
15.1.5. Relatar a Adrninistracao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestacao dos services: 
15.1.6. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
15.1.7. Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as 
obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na 
licitacao: 
15.1.8. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacces a que esta obrigada; 
15.1.8.1. Considerando a natureza da contratacao, os abastecimentos serao realizados na 
rede credenciada; 
15.1.9. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanta aos custos variaveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complernenta-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta nao seja satisfat6rio para o atendimento ao objeto da licitacao, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do§ lQ do art. 57 da Lei nQ 
8.666, de 1993; 
15.1.10. A Contratada prestara os services objeto deste contrato em carater continua, de 
acordo com as especificacoes e normas requeridas, utilizando recursos tecnol6gicos 
apropriados, devendo dispor, para tal, da infraestrutura e equipe tecnica exigidas; 
15.1.11. Implantar o sistema objeto da contratacao no prazo maxima de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, incluindo nesse prazo a emissao 
dos cart6es micro processados (com chip ou magnetico] para cada veiculo informado 
pela Contratante e, conforme a tecnologia adotada pelas licitantes, o fornecimento de 
senha para cada condutor, cujas transacoes de abastecimento do mesmo estarao 
vinculadas a sua matricula no orgao, para possibilitar os abastecimentos nos postos 
credenciados; 
15.1.12. A Contratada devera fornecer manual explicativo em lingua portuguesa, para 
utilizacao dos sistemas de atendimento no ambiente web abrangendo todos os perfis e 
conflguracoes de menus de acesso e consolidacao de dados, na quantidade a ser definida 
pelo GESTOR DO SISTEMA, conforme a necessidade do 6rgao/entidade Contratante; 
15.1.13. Disponibilizar ao 6rgao/entidade Contratante inforrnacoes de QUALIDADE 
sabre o consumo da frota, organizados por mes, tipo de cornbustivel, orgao, tipo de 
veiculo, marca, modelo, placa, dentre outros campos, estipulados pela Contratante, e na 
forma de acesso, periodicidade e padrao definidos pela Contratante, para realizar a 
alimentacao continua dos sistemas de Business Intelligence da Contratante; 
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15.1.14. Notificar antecipadamente a Contratante sobre quaisquer mudancas no Sistema 
que porventura possam afetar as informacoes importadas para os sistemas de Business 
Intelligence da Contratante; 
15.1.15. Responder com eficiencia e tempestividade as requisicoes de inforrnacoes e 
dados da Contratante que tern como objetivo atualizar e corrigir os desvios aos padr6es 
de irnportacao de inforrnacoes previamente estabelecidos, para o sistema de Business 
Intelligence da Contratante; 
15.1.16. Arcar com todas as despesas resultantes da implantacao do sistema de 
gerenciamento eletronico, instalacoes, manutencao e outras decorrentes; 
15.1.17. Fornece suporte tecnico para o sistema. 
15.1.17.1. E obrigacao da CONTRATADA manter o sistema disponfvel durante 99,5% do 
tempo no mes contratual. Entende-se como interrupcao do service a ocorrencia de 
defeito no sistema da CONTRA TADA que impossibilite a realizacao dos services: 
15.1.17.2 Em caso de indisponibilidade de service, o Suporte Tecnico sera prestado via 
e-mail, telefone ou presencial, 24 horas por dia, 365 dias por ano; 
15.1.17.3. 0 tempo de recuperacao que a CONTRATADA tern para restabelecer o sistema 
dependera da complexidade da ocorrencia de defeito definido conjuntamente pelo 
CONTRATANTEeCONTRATADA: 
- Complexidade baixa tera 2 horas para recuperacao: 
- Complexidade media tera 4 horas para recuperacao: 
- Complexidade alta tera 6 horas para recuperacao, sendo este ultimo o tempo maxima 
de indisponibilidade do sistema. 
15.17.3.1 Excluem-se da garantia: 
- Interrupcoes agendadas com ao menos 2 (dois) dias de antecedencia para manutencoes 
tecnicas e/ou operacionais de ernergencia: 
- Falhas de comunicacao de acesso de responsabilidade dos fornecedores de 
conectividade; 
- Erros ou falhas de responsabilidade do cliente ou de empresas nao ligadas a 
CONTRATADA; 
- Problemas provenientes de ma operacao ou nao cumprimento de normas estabelecidas 
pela CONTRATADA, bem como nao observacao a padr6es de seguranca e operacao: 
15.1.18. Oferecer ao Fiscal de Contrato pleno acesso para consulta as informacoes do 
sistema, inclusive para a extracao, a qualquer tempo, de relat6rios referentes ao 
fornecimento dos produtos; 
15.1.19. Garantir a veracidade dos dados apresentados em relat6rios; 
15.1.20. 0 prazo para reposicao dos cartoes, no caso de desgaste natural ou na emissao 
de 2~ via, em caso de perda, roubo ou extravio, nao sera superior a OS (cinco) dias uteis, 
15.1.21. Zelar para que todo combustfvel faturado tenha sido realmente abastecido nos 
vefculos indicados e cadastrados na frota do Contratante; 
15.1.22. Garantir a qualidade dos combustfveis fornecidos pelos postos de revenda, 
ficando ao seu encargo o controle e a fiscallzacao, seguindo as normas da ANP; 
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15.1.22.1. A contratada devera acompanhar o cumprimento das seguintes obrigacoes 
impostas aos Postos de combustfveis credenciados: 
a) Manter, nas dependencias do Posto Revendedor, o Boletim de Conformidade, 
expedido pelo Distribuidor do qual adquiriu o combustfvel, referente ao recebimento dos 
ultimas 6 (seis) meses (Art. 4Q da Resolucao ANP n.Q 9, de 07 /03/2007); 
b). Realizar analise dos combustfveis objetos do contrato sempre que solicitada pela 
Administracao, para isso, a CONTRATADA devera manter disponfveis os materiais 
necessaries a realizacao das analises [Resolucao ANP nQ 9, de 07 /03/2007, artigo 8Q); 
b.1). Os procedimentos detalhados para a realizacao dos testes de qualidade dos 
combustiveis seguirao a Iegislacao especffica editada pela ANP; podendo ser consultado, 
acaso existente e atualizado, o anexo da Cartilha do Posto Revendedor de Combusti veis 
publicada portal agencia: 
15.1.22.2. Uma vez constatada infracao as normas relativas a industria do petr6leo, ao 
abastecimento nacional de combustfveis, ao Sistema Nacional de Estoques de 
Combustfveis e ao Plano Anual de Estoques Estrategicos de Combustiveis, a Contratada 
ira dirigir representacao a ANP, para efeito do exercfcio do seu poder de policia, nos 
termos do art. 14 da Lei n.Q 9.847 /99; 
15.1.23. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclarnacoes 
obriga-se a atender prontamente; 
15.1.24. Credenciar junto ao 6rgao/entidade Contratante um Preposto para prestar 
esclarecimentos ea tender as reclarnacoes que por ventura surgirem durante a execucao 
do contrato, inclusive, com a indicacao de telefones e e-mail, para contato fora dos 
horarios normais de atendimento, finais de semana e feriados, para casos excepcionais 
que porventura venham a ocorrer; 
15.1.25. Garantir que sua Rede Credenciada pratique precos compatfveis com os do 
mercado do Estado de Mato Grosso, utilizando-se para determinar a razoabilidade 
destes, os precos medias divulgados pela Agencia Nacional de Petr6leo-ANP para esta 
Unidade Federativa; 
15.1.26. Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, os pagamentos devidos a Rede 
Credenciada; 
15.1.27. Responsabilizar-se por quaisquer acoes judiciais movidas por terceiros, que lhe 
venham a ser exigidas por forca de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato; 
15.1.28. Comunicar a Contratante, no prazo maxima de 5 (cinco) dias corridos, sempre 
que houver a inclusao ou a exclusao de postos de abastecimento credenciados junto a 
rede da Contratada; 
15.1.29. Disponibilizar a Contratante, eletronicamente, listagem atualizada da rede de 
postos credenciados, por localidade; 
15.1.30. Disponibilizar, a cada abastecimento, comprovante impresso, contendo, no 
minimo, as inforrnacoes dispostas na condicao 12.6; 
15.1.31. Disponibilizar para os usuarios/condutores do sistema, CALL CENTER, com 
funcionamento 24 (vinte e quatro] horas por dia, durante todos os dias da semana, <" 

+55 65 3645-3900AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDON(:A. 2368- SALA 304 WW\\ .MTPAR.MT GOV.l3R 

CEP: 78.050-000 BOSQUE DA SAU DE- CUIABA -MT 

•·1 n°.J1 
'!').~ 

PARCERIAS QUE TRANSFORMt\M 



WW\V.MTPAIU,rr GOV.BR +55 65 3645-3900AV. H!STORIADOR RUBENSDE MENDON<;A.1368- SALA 304 

CEP: 78.050-000 BOSQUE DA SAI.JDE- CUIABA. -MT 

16. OBRIGA~OES DA CONTRATANTE: 
16.1. A Contratante obriga-se a: 
16.1.1. Proporcionar todas as condicoes para que a Contratada possa desempenhar seus 
services de acordo com as determinacoes do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialmente do Termo de Referenda; 
16.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela Contratada, de 
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 
16.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscaltzacao dos services, por servidor (es) 
especialmente designado (s), anotando em registro pr6prio as falhas detectadas, 
indicando dia, mes e ano, bem coma o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cablveis, observando-se o disposto na subcondicao abaixo: 
16.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no 
curso da execucao dos services, fixando prazo para a sua correcao: 
16.1.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do service, na forma disposta 
neste Termo de Referenda e no contrato; 
16.1.6. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela Contratada, todas as condicoes de 
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao: 
16.1.7. Permitir o acesso dos empregados da Contratada nas dependencias da 
Contratante, quando necessario, para execucao dos services: 
16.1.8. Assegurar-se de que os precos contratados estao compativeis com aqueles 
praticados no mercado pelas demais prestadoras dos services, de forma a garantir que 
aqueles continuem a ser os mais vantajosos para Administracao: 
16.1.9. Por se tratar de abastecimento de combustiveis, a Gerencia de Transportes 
vinculada a Superintendencia de Patrimonio e Services -SEGES prornovera mensalmente 
pesquisa da media de precos praticada no Estado de Mato Grosso e divulgada pela 
Agenda Nacional do Petr6leo, a fim de apurar a razoabilidade dos precos praticados 
pelos estabelecimentos credenciados: 

inclusive finais de semana e feriados, para: Bloqueio imediato de cartao 
extraviado/perdido, consulta de saldo de cartao, troca de senha de cartao de 
identificacao e consulta da rede credenciada: 
15.1.32. Disponibilizar para o orgao/entidade Contratante consulta on-line atraves de 
internet e com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante todos os dias 
da semana, pesquisa a rede de postos credenciados e dos valores unitarios dos 
combustfveis por eles praticados; 
15.1.33. A Contratada indicara um preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante a 
vigencia do contrato, para representa-la administrativamente sempre que for 
necessario. 
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17. PAGAMENTO: 
17.1. Para efeito de faturamento, deverao ser realizados os seguintes procedimentos: 
17.1.1. A contratada devera apurar o preco do combustive! praticado na bomba 
no memento do abasteci mento e a quantidade total de litros utilizado desse 
combustive} para abasteci mento; 
17.1.2. Aplicar o desconto concedi do na proposta sobre o preco do combustive} 
praticado no memento de cada abasteci mento; 
17.1.3. Apurado o valor liquido ap6s a concessao do desconto, devera ser aplicado o 
acrescimo do percentual indicado na taxa de administracao do gerenciamento e controle 
de fornecimento de cornbustiveis: 
17.1.4. A soma entre o valor liquido, ap6s a concessao do desconto, e o valor da taxa de 
adrninistracao resultara no montante a ser faturado; 
17.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentacao da Nota Fiscal /Fatura pela Contratada; 
1 7 . 3 . 0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto ". pelo servidor competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos 
services executados; 
17 .3.1. 0 "atesto" fica condicionado a verificacao da conformidade da N ota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com os services efetivamente prestados; 
17.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal /Fatura ou dos documentos 
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, 
o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a cornprovacao da 
regularizacao da situacao, nao acarretando qual quer onus para a Contratante; 
17.5. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta on-I i ne aos sitios oficiais, 
para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao da Contratada, devendo o 
resultado ser impresso, autenticado e j untado ao processo de pagamento; 
17.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao 
aplicavel, nos termos da Instrucao Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

16.1.10. Solicitar a Contratada a substituicao dos estabelecimentos credenciados que 
forem considerados incornpativeis com as condicoes estabelecidas ao objeto constante 
neste Termo de Referenda; 
16.1.11. Responsabilizar-se pela prograrnacao da finalidade dos cartoes micro 
processados (com chip ou magneticos) a serem fornecidos, utilizando-os, 
exclusivamente, para aquisicao de combustive! nos postos de abastecimento 
credenciados; 
16.1.12. Rejeitar no todo ou em parte os services executados em desacordo com as 
obrigacoes assumidas. 
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18. DA FISCALIZA~AO DOS SERVI~OS: 
18.1. 0 orgao deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestacao dos services e 
da alocacao dos recursos necessaries, de forma a assegurar o perfeito cumpri mento do 
ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 
73 da Lei nQ 8.666, de 1993; 
18.1.1. 0 Fiscal do Contrato devera ter a experiencia necessaria para o acompanhamento 
e controle da execucao dos servicos e do contrato; 
18.1.2. A fiscalizacao contratual dos services continuados devera seguir o disposto no 
Anexo IV (Guia de Fiscalizacao dos Contratos de Terceirizacao] da Instrucao Normativa 
nQ 02, de 30 de abri I de 2008, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao do 
Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao, no que couber, sem prejuizo de outras 
medidas que o 6rgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do 
local; 
18.1.3. A verificacao da adequacao da prestacao do service devera ser realizada com base 
nos criterios previstos neste Termo de Referenda; 
18.2. 0 Fiscal do Contrato anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas 
com a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados 
eventual mente envolvidos, adotando as providencias necessarias ao fiel cumprimento 
das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, 
conforme o disposto nos§§ lQ e 2Q do artigo 67 da Lei nQ 8.666, de 1993; 
18.3. A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicfies 
tecnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da Contratante ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nQ 8.666, de 1993; 

17.6.1. Quanto ao Imposto sobre Services de Qual quer Natureza (ISSQN), sera observado 
o disposto na Lei Complementar nQ 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel: 
17.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante 
dep6sito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislacao vigente; 
17.9. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancaria para pagamento; 
17.10. 0 CONTRATANTE nao efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de 
cobranca em banco, bem como, os que for em negociados com terceiros por interrnedio 
da operacao de "factoring"; 
17.11. As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas 
serao de responsabilidade da CONTRATADA; 
17.12. A Contratante nae se responsabilizara por qua! quer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura nao tenha si do acordada no contrato; 
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serao cumulativos, atribuindo-se a multa; 

19. DAS INFRA~OES E DAS SAN~OESADMINISTRATIVAS: 
19.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei nQ 8.666, de 199 3, da Lei nQ 
10.520, de 2002, do Decreto nQ 7.217, de 2006, e do Decreto nQ 5.450, de 2005, a 
Contratada que, no decorrer da contratacao: 
19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
19.1.2. Apresentar documentacao falsa; 
19.1.3. Comportar-se de modo inidoneo: 
19.1.4. Cometer fraude fiscal; 
19.1.5. Descumpri r qual quer dos deveres elencados no Termo de Referenda, Edital, na 
Ata de Registro de Precos ou no Contrato.; 
19.2. A Contratada que cometer qual quer das infracoes discriminadas no subitem acima 
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes: 
a. Advertencia por faltas leves, assim entendi das como aquelas que nao acarretarem 
prejuizos significativos ao objeto da contratacao: 
b. Multa: 
b.l. Morat6ria de ate 0,5% ( cinco decimos por cento) por dia de atraso injustificado sob re 
o valor mensal da contratacao, ate o limite de 30 (trinta) dias; 
b.2. Compensat6ria de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecucao total ou parcial da obrigacao assumida, podendo ser cumulada com a 
multa morat6ria, desde que o valor cumulado das penalidades nao supere o valor total 
do contrato; 
b.3. No caso de inadimplementos em que nae haja reflexo financeiro, quando 
devidamente formalizados, serao atribuidos pontos de acordo com a gravidade, os quais 

18.3.1. Nao obstante o disposto acima, a Contratante reserva-se o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, acompanhar e fiscalizar a 
execucao do contrato, compreendendo a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for 
o caso: 
18.3.1.1. Os resultados alcancados em relacao ao contratado, com a verificacao dos 
prazos de execucao e da qualidade demandada; 
18.3.1.2. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
18.3.1.3. A adequacao dos services prestados a rotina de execucao estabelecida; 
18.3.1.4. 0 cumpri mento das demais obrigacoes decorrentes do contrato. 
18.3.1.5. A satisfacao do publico usuario, 
18.4. Ao (s) fiscal (s) do contrato flea assegurado o direito de exigir o cumprimento de 
todos os itens constantes do Termo de Referenda, da proposta da empresa e das 
clausulas do contrato; 
18.5. Solicitar outras providencias que entender necessarias ao born desempenho da 
execucao dos services contratados. 
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c. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com os orgaos/entidades da 
Administracao Publica Estadual, pelo prazo de ate dois anos; 
d. lmpedi mento de licitar e contratar com a Administracao e descredenciamento no 
Sistema de Cadastro de Fornecedores pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 
e. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida 
a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penal idade, que sera concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Adrninistracao pelos prejufzos causados; 
19.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sancoes: 
19.3. Tambern ficam sujeitas as penalidades de suspensao de licitar e impedimento de 
contratar e de declaracao de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas 
ou profissionais que, em razao do contrato decorrente desta licitacao: 
19.3.1. Tenham sofri das condenacoes definitivas por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de tributos; 
19.3.2. Tenham praticado atos ilfcitos visando a frustrar os objetivos da licitacao: 

Tabela de pontuacao das ocorrencias 
Infracao Quantidade de Pontos 

a) Atraso na reposicao de cartoes Magneticos, 01 ponto par ocorrencia (c6mputo mensal 
ap6s 5 dias uteis da solicitacao: enquanto perdurar a ocorrencia) 
b) Atraso na apresentacao de relat6rio. 
Solicitado (ap6s o decurso de 30 dias da 
solicitacao] 02 pontos par ocorrencia ( compute mensal 
c) lnobservancia do disposto na Sec;ao 21 enquanto perdurar a ocorrencia) 
deste TR; 
d) Inobservancia do disposto na Sec;ao 12 
deste TR; 
e) Apresentacao de fatura com erro; 
f) Inexistencia de relat6rio estipulado neste 
TR; 
g) Falta de credenciamento de 
estabelecimento em local solicitado sem 
apresentar justificativa plausivel, ap6s 30 dias 03 pontos par ocorrencia (c6mputo mensal 
da solicitacao: enquanto perdurar a ocorrencia) 
h) Estabelecimento credenciado nao aceita 
operacao par falha da Contratada; 
i) Falta de atendimento pessoal quando 
solicitado. 
j) Deixar de disponibilizar o sistema par no 
minima 99,5% do tempo do mes contratual 
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20. METODOLOGIA PARA CALCULO DOS PERCENTUAIS DE DESCONTO DOS 
COMBUSTIVEIS EDA TAXA DE ADMINISTRA<;AO: 
20.1. Percentual de desconto ofertado nos cornbustfveis: 
20.1.1. DO= [(VMA- VUO) / VMA] x 100, sendo: 
DO = Desconto Ofertado incidente sobre o valor do litro de combustive); 
VMA = Valor Maximo a ser pago pela Administracao: 
VUO = Valor Unitario por litro de cornbustivel ofertado pela licitante (proposta ou 
lance). 
Exemplo: Combustive! - Gasolina Comum; 
VMA = R$ 3,33; 
VUO = R$ 3,28* (proposta ou lance); 
DO= 1,50% 
20.1.1.1. Serao consideradas apenas duas casas decimais para o calculo do 
desconto ofertado. 
*Dado ficticio 
20.2. Percentual da Taxa de Administracao: 
20.2.1. T.A. = [(VMO x n) /CAC] x 100, sendo: 
T.A. = Taxa de Administracao: 
VMO = Valor Mensal Ofertado pela licitante (proposta ou lance); 
n = 12 (doze) meses; 

19.3.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Adrninistracao em 
virtude de atos ilicitos praticados; 
19.4. A aplicacao de qual quer das penalidades previstas realizar -se-a em processo 
administrativo que assegurara o contradit6rio e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nQ 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nQ 9. 784, de 
1999; 
19.5. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem coma o dano causado 
a Administracao, observado o principio da proporcionalidade; 
19.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos valores 
a ser em pagos, ou recolhidos em favor da Administracao, ou deduzi dos da garanti a, ou 
ainda, quando for o caso, serao inscritos em Divida Ativa e cobrados judicialmente; 
19.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhi da no prazo maxima de 
10 (de z) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade 
competente; 
19. 7. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores pelo 6rgao/entidade Contratante, responsavel pela aplicacao da pena; 
19.8. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejufzo de outras medidas 
cabiveis, 

PARCF.Rlf\S QlJ[ TRANSFORMAM 



WWVv .MTPAR.MTGOV.BR +55 65 3645-3900AV. HISTORIADOR RUBENSDE MENDON(:A. 2368- SALA 304 

CEP: 78.050-000 BOSQUE DA SAU DE- CUIABA -MT 

23. DA LEGISLA~AO: 
Lei nQ 8.666/1993 - Normas para Lici tacao: 
Lei nQ. 10.520/2002 - Institui o Pregao: 

22. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
22.1. Consoante o artigo 45 da Lei nQ 9.784, de 1999, a Administracao Publica podera, 
sem a previa manifestacao do interessado, motivadamente, adotar providencias 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de 
prevenir a ocorrencia de dano de diffcil ou impossfvel reparacao, 

21. DO SIGILO E PROPRIEDADE DAS INFORMA~OES: 
21.1. Todos os dados/informacoes referentes ao service prestado sao de propriedade da 
Contratante e em hip6tese alguma a contratada podera se utilizar deles sob qualquer 
pretexto; 
21.2. A Contratada devera assinar Termo de Responsabilidade e Confidencialidade - 
Anexo VIII, responsabilizando-se pela guarda e sigilo das inforrnacoes que utilizar para a 
prestacao do service: 
21.3. 0 sistema informatizado e integrado que trata de inforrnacoes corporativas do 
Estado de Mato Grosso devera possuir controle de log's dos acessos e transacoes 
efetuadas pelos usuarios, contendo no mfnimo: matrfcula (login) de acesso; data e hora 
de acesso; terminal, estacao ou meio ffsico de acesso; acoes realizadas. Tais registros de 
log's deverao ser man ti dos para eventuais auditorias ou em atendimento a 
determinacoes judiciais. 
21.4. A CONTRATADA devera disponibilizar todas as bases de dados, com os dados 
gerados (vefculos, motorista, consumes, tipo de combustfvel, data do abastecimento etc.) 
em decorrencia da prestacao dos services especificados, em meio magnetico, no formate 
e periodicidade definida pela CONTRATANTE ou quando por ela solicitado; 
21.5. Juntamente com as bases de dados, a CONTRATADA devera disponibilizar a 
documentacao com a meta dada de cada base de dados. 

CAC = R$ 143.071.349,71 (Custo Estimado com a Aquisicao dos Combustiveis). 
Exemplo: VMO = R$ 121.565,12**; 
n = 12; 
CAC = R$ 143.071.349,71; 
T.A. = 1,01% 
**Dado ficticio 
20.2.1.1. No calculo da T.A. sempre sera levada em consideracao o custo estimado pela 
Administracao com a aquisicao de combustiveis, ou seja, R$ 3.100,88 (Tres mile cem 
reais e oitenta e oito centavos) 
20.2.1.2. Serao consideradas apenas duas casas decimais para o calculo da taxa de 
administracao e percentual de desconto; 

. 
. I.no.~ 

r··h .. J:YL 
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'Ji Autorizado TR Elaborado por: 

Decreto Estadual n° 840/2007 - Regras para Aquisicao: 
Decreto Estadual nQ 8199/2006 e nQ 11/2015 - Criterios de Pagamento; 
Decreto Federal nQ 7.892/2013 - Regulamenta RP; 
Lei nQ 123/2006 - Normas ME e EPP, com alteracoes na Lei Complementar 147 / 2014; 
Decreto Federal nQ 5.450, de 2005 - Regulamenta o Pregao na forma Eletronica: 
Lei nQ 984 7 /1999 - Dispoe sobre a fiscalizacao das atividades relativas ao abasteci men to 
nacional de combusti veis; 
Lei nQ 9784/1999 - Regula o processo administrativo; 
Lei Complementar nQ 116/2003 - Dispoe sobre o Imposto Sohre Services de Qual quer 
Natureza, de competencia dos Munidpios e do Distrito Federal; 
Instrucao Normativa n. 02/08 - Dispoe sobre regras e diretrizes para a contratacao de 
services, continuados ou nao: 
Instrucao Normativa n. 1234/12 - Dispfie sobre a retencao de tributos nos pagamentos 
efetuados pelos orgaos da administracao publica, 
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