Ofício N, 1293t2017

Santa Izabel do Pará/PA,04
de dezembro de2017.

PARA: Secretário Mu,icipar
Claudine yukari Watanabe

cre

Administração e Fi,a,ças.

Sasaka

Assinado de forma

MUNICIPIO DE SANTA digital por MUNICIPIO
ISABEL DO
DE SANTA ISABEL DO
PARA:05171699000176 PARA:0517169900017

prezado Senhor.

6

com os Ilossos cutlprimentos,
consicleranclo que os veículos
desta secretaria necessitarl
de
combLtstível para clesempeuhareltt
suas atividades, bem como
e,r razão cÍe ter restado Fracassaclo
o Pregão Preseucial rf' 02()12017-PMslp
par.a Aquisição de
combustíveis para atentler
a Í.rota
de veículos

rla Frefeitura'

encaminhamos planil

::::[:::r:J',;j'qr-riricros
OBJETO
(JA§UI-TNA

DIESEL SIO

para

o

ha atuafizada

com a crescrição cros itens e
atencrimento satisratório
da Secreraria Municipar

UNIDADE SEMET)
LITROS
3.000
LITROS
50.000

sem rnais pal'a o momento.
rellovarnos os votos cre estima
e consideração.

Elen
ves
Secletária Municipal de Edr-rcação
Elen Cristlna da Cruz Alves
Secretaria lvlunicipal de Educação

Decreto 00312017

PR.EFEITURA ML \ICIPAL DE
sANTA TzABEL po periÃ -

PROTOCOLO

PIROCESSO:

?Rorocolo

N. 3Çgg

Pnoróõffi----

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SECRETARIA MUNICTPAL DE

Santa lzabel do pará. 04

Ofício

A

N'

39U2017 SEMMA

Senhora:

Claudine Yukari Watanabe sasaka
Secretária Municipal cle Administração
e Finanças.

Assttnto: Eucaminhamettto de demand a
atttalízada paÍaaquisição de co,rbustível

A

secretaria Municipal de Meio Ambiente vem
através deste, encar.ninhar a v.S^ a relação
de
combustível atualizada, para atender a fi'ota
de veículos clesta secretaria, no desempenho
de suas
atividades adrninistrativas, conlbrme planilha
abaixo.

OBJETO
GASOLINA
DIESEL SIO

UNIDADE QUAI\TIDADE
LITROS
LITROS

6.000

5.000

Por Ílm reitera,ros ,ossos votos de esti,ra
e consideração.

elqu

,deque h es Filho
icipal pe Meio Ambiente
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Santa lzabel do parálpA, 05 de dezembro
de 2017,

A llma, Sra. Caludine yukariWatanabe
Sasaka
Secretária Municipal de Administração
e Finanças.
Nesta

llma. Sra.,

Vimos por meio desta encaminhar
a

v. sra, as demandas atualizadas da secretaria

Municipal de

saÚde quanto a aquisição de combustível
para atender a frota de veÍculos
em serviço para esta secretaria,
conforme descrição e quantitativos
a seguir.

^
Certos de vossa atençã0, renovamos
os votos de consíderaçã0.
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Santa lzabel do parálpA, 05 de dezembro
de 2011.

A llma. Sra. Caludine yukariWatanabe
Sasaka
Secretária Municipal de Administração
e Finanças.
Nesta

llustríssima Senhora,
conforme solicitação, estamos encaminhando
a V. sra a planilha atualizada,em razão
de
ter Fracassado o Pregão Presencial
no 02912017-PMSlp, referente a aquisição
de combustível
para atender as necessidades
desta secretaria, a fim de abastecer a
frota de veículos a ela
pertencente' haja vista a necessidade
constante de se fazer visitas para atendimento
dos
programas sociais, solicitamos
sejam tomadas as providências cabíveis.

UNIDADE
LITROS
DIESEL

ANTIDADE

S1O

Atenciosamente,

ADRIA
Secretária Muniôipat

Trabalho e promoção Socíal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNtctpAL DE ADMTNTSTRAÇÃO E FTNANÇAS
TBRMo DE REFEnÊ,Ncla

I - DO OBJETO:

Contratagão de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de frota

e administração de abastecimento de veículos, por meio de um sistema informatizado de cartão
magnético, através de rede de postos credenciados disponibilizados pela contratada.
2

- JUSTIF'ICATIVA

2.1

-

Como objetivo de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa lzabele

suas

secretarias jurisdicionada, a frota de veículos desta, aquisigão de combustíveis para que os

veículos desta Prefeitura possam continuar desempenhando suas atividades a bem da população
e administração.

3

.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- DESCRIÇÃo DETALHADA DoS PRoDUToS

A SEREM FORNECIDOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS:
Os produtos abaixo mencionados serão fornecidos conforme a necessidade da Prefeitura
Municipal de Santa lzabel e Secretarias jurisdicionadas.

ITEM

DESCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

1

GASILINA COMUM

LTS

40 i .816

2

DIESEL

LTS

622.500

S1O

DIVISAO POR SECRETARIAS
OBJETO
GASOLINA

DIESEL S 10

LTS

LTS

SEMAD

200.000

13.500

SEMOP

s0.000

510.000

SEMAGRI

2.8L6

27.OOO

SEMATRANS

s0.000

6.000

SEMED

3.000

50.000

sMs

7s.000

9.000

SEMTEPS

15.000

2.000

SEMMA

6.000

5.000

TOTAL

401.816

622.500

UND
SECRETARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
secretaria Municipar de Administração e Finanças
4- DESCRTÇÃo DETALHADA DO SERVTÇO:

A execuçâo dos serviços far-se-á por meio de recursos
de tecnologia da informação,
oferecendo

controles globais e individualizados da utilização e dos gastos
dos veículos,
compreendendo:

controle gerencial da utilização dos veículos, por meio de:

a)

Sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatorios gerenciais,
globais e
individualizados, demonstrando todoJos dados referentes
a utilizaiao dos veículos.
b) .-.sistemas operacionais para processamento das informações nos
equipamentos
periféricos do sistema destinados à identlficação
de veículos e terminais.
Equipamentos periféricos e cartÕes eletrônicos do sistema
destinados aos
veículos, que viabilizem o gerenciamento de informaçÕes
da frota, sendo um cartão
para cada veículo.
Processamento dos dados de quilometragem, custos, identificação
do veículo,
identificação do porlador e respectiva unidade oã totação,
datas e horários de aplicação
de insumos: tipos de combusiíveis, a serem alimentados por meio
eletrônico,
sem a participação humana, e em base gerencial de dados düponíveis com ou
para a
Prefeitura.
Processo de consolidação de dados e de emissão de relatórios, pela
internet.
Racionalização e controle de gastos com combustíveis aplicados
aos veículos.

c).

d)

e)

5- LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVTÇOS
Os serviço

iljeto da presente contratação, serão executados no âmbito de atuação da
do Pará-pMSlp, ou de acordo com as
necessidades
Prefeitura Municipal . de santa lzabel
de utilização dos serviços.

6- DA EXECUÇÃO DOS SERVTÇOS:

os serviços compreendem: abastecimento, para os veículos da frota da prefeitura
Municipal de Santa lzabel do pará-pMslp.

§,1'

6'2' Os serviços contratacJos deverão ser executados de forma a permitir o controle
gerencial da frota, observando-se em especial, o seguinte:
6.2.1. Sistema de controte

a) A Contratada disponibilizará acesso ao sistema de controle de frotas em níveis
compatíveis ao modelo previstos no contrato;
b) Os relatorios disponibilizados pela contratada deverá conter no mínimo as
seguintes informaçôes, acumuladas a partir da contratação do ,"riço,
b'1) Relação dos veículos por marca, modelo, ano de fabricação e
motorização;

b'2) Histórico das operações realizadas pela frota, coniendo: data,
identificação

horário,

do estabelecimento, identificaçào oo usuário, mercadoria ou serviço
adquirido, quantidade adquirida, valor unitário, valor total da
operação
e saldo;

',:) i-.';

'
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b'3) Análise e historico de consumo de combustível (km/l)
dos veículos da frota;
b.4) Quilometragem percorrida peros veícuros
da frota;
b'5) Historico das operações iealizadas por usuário previamente
autorizado por
cada unidade regional;
b'6) Historico das operações rea_lizadas por estabelecimento
credenciado;
b'7) Descritívo dos limités de credito disiribuídôs
aos veículos da frota ou grupo de
veÍculos previamente estaberecidos na imprantação;
b'8) Relatorios constando apenas os veículos que apresentam
distorçÕes em
te1m9s de quirometragem e de consumo de combustíver;'
b'9) Relatorio para conferêncía da nota fiscal, discriminando
as peças fornecidas e
os serviços prestados no período;

c) o

sistema deverá possibilitar a consolidação de dados, permitindo
o acesso aos
mesmos e a emissão de reratorios na base de gerenciamento.
d) o sistema de gerenciamento de frotas deve Jer via wEB on-line
em tempo real,
com funcionamento através do conceito de gestão por
exceÇão com base nos
parâmetros operacionais da frota, definidos pe"ú
cestor e oevá'[àrmitir que sejam
realizadas múltiplas cotações.
e) sistema deve ser róstritivo/informativo; com os seguintes parâmetros
km/l
(mínimo/máximo), capacidade do tanqr", ,"riços
liberaãos, valor/qtd do serviço,
litros (abastecimento/oleo), horas.gltre transaçàes, quantidade
de transações por
veículo, fechamento de rede (uF/Município). Tooos
os parâmetros restritivos e/ou
informativos devem poder ser cadastrados via wEB pelo
gestor da frota, definisndo
os parâmetros por veículo e a regra geral para toda a fro-ta.
o sistema deve ainda
permitir a importação de relatorioJ geienciais para
planilhas em Excel.
A contratada deve oferecer meáidas de contingência: em caso de falta
de
eletricidade ou problemas de comunicação, q* p"rúitam
a trànsáçao ser realizada
através da URA (Unidade de Resposta-Audível) ou
SAC (atendente),24 hs,7 dias
por semana.

o

f)

6.2.2. DOS SERVTÇOS DE ABASTECTMENTO

A

sistemática dos serviços
seguintes critérios:

a)

b)

de abastecimento dos veículos deverá obedecer os

Informatização dos dados coletados por ocasião
de cada abastecimento e do
consumo de combustível, quilometragem, custos, identificação
.
do portador e
respectiva unidade de lotação, datas ã horários, tipos
de combustíveis, a serem
alimentados por meio eletrónico, com ou sem a participação
humana e em base

gerencial de dados disponíveis para cada Setor.
de consolidação de dados e emissão de relatorios para
cada setor, pela

lrt:ff§"
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6.2.3. DA REDE ESTABELECIMENTOS DE POSTOS
DE BASTECIMENTO

a) A rede de postos

b)

de abastecimentos deverá estar equipada para aceitar
transações
com cartões eletrÔnicos dos veículos da frota
de cada unidade regional;
No caso de impossibiridade temporária de
em meio
eletrÔnico, prover forma alternativa para garantir
a
continuidáde dos serviços
contratados;

;";"ü;;"ã"tãrrrçao

c) A Contratada deverá dispor de sistema tecnologico integrado para
viabilizar o
pagamento do abastecimento de combustíveis, junto
ror poãtos de abastecimento.
6.2.4. DA GARANTIA DO PRODUTO
A Contratada- deverá garantir a qualidade dos combustíveis e arcar com
qualquer preiuizo ao Município de santa haàeloo
Éara decorrente de sua utilização.
6'2'4'2 Ficará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia
da qualidade

6'2'4'1

dos combustíveis, de acordo com o órgão regulaààr, sob pena
das sançÕes cabíveis.
6'2'4'3 posto revendedor é oõrigaoõ ie'alizar análises
dos produtos em
comercializaçáo sempre que solicitadas
[elo consumidor. para isto, o posto revendedor
deve manter disponíveis os materiais necessários à realização
das análises (Resolução
ANP no g, de 0Tl03t2OO7, Art. go).
6'2'4'4 os procedimentos detaihados para a realização dos testes qualidade
de
dos
combustíveis seguirão a legislação específica editada pela
ANp;
podendo
ser
consultado, caso existente e atualizado, o Anexo da Cartilha
do posto Revendedor de
Combustíveis publicada por tal agência.

o

a

7. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
I.1 9r _serviços contratados compreendem o fornecimento de:
7 '1'2' sistema de gerenciamenio
integrado, oferecendo relatorios gerenciais para o
das despesas do abastecimento de veículos do
:oltlolg
coNTRnrnüE;
7'1'3 sistemas operacíonais para o processamento das
informáç0", dos cartÕes e

terminais eletrônicos periféricos do sistema;
7'1'4' cartões eletrÔnicos ou magnéticos destinados aos veículos,
que viabilizem o
gerenciamento de todas as informàções, sendo
um para cada veículo;
7'1'S lnformatização dos dados de consumo de combustível,
quilomeiragem percorrida,
custos, identificação do veículo, identificação do motorista
e respectiva 1otação, datas e
horários, e tipos de combustíveis, que poderão ser alimentados
por meio eletrônico, e
em base gerencial de dados permanentemente disponÍveis
CciTTRATANTE;
7'1'6 Processo de consolidação dos dados financeiros eaoop"rr.ionais
da frota de
veículos e emissão, pela lnternet, dos seguintes relatórios
ao coNTRATANTE:
7 .1.6.1-Financeiros:
a) Despesas com o abastecimento, por veículo;
b)Análise de consunro de combustível;
c) Histórico de quilometragem da frota;
d) Relatorio de preços praticãdos em postos.
7 .1 .6.2-Operac i ona is :
a) lnconsistência de hodômetro;

-;*v
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b) Veículos com desvio da media km/litro padrão;
c) veículos com abastecimento acima da capacidade
do tanque e demais relatorios de
p-"r1??g9.^ r:le . rn rÀc,- á;;ã
J,:: no sistema
:, ^:::
estejam disponíveis
da CONTRATADA.
^11"^

:J;::T

l':

:'
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7'1'7 Rede de postos de abastecimento equipados para
aceitar transaçÕes com os
cartões vinculados ao sistema destinados aos veícuros;
e
7 '1'8 Sistema tecnologico integrado para viabilizi,
atraves dos cartões dos veículos, o
pagamento das despesas com o abastecimenio
de combustíveis, junto rede
credenciada de postos varejistas de abastecimento.
7'1'9 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas
decorrentes da
realização dos serviços, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe,'lnoãnizaçoÃ"ã'qrrisquer
outras
que forem devídas aos seus empregados
prepostos,
no
desempenho
dos
serviços
_o!r
objeto deste contrato, ficando, ainda, a coúTiATANTE
isenta de quatquer vínculo
empregatício com os mesmos;
7'1'10 Cumprir com as demais obrigações constantes neste Termo
de Referência e
outras previstas no Contrato.

à

8. DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

8'1 o gestor do contrato deverá observar, durante a execução, se
os postos
credencíados pela Contratada são portadores de autorização
para exercício da
atividade de distribuição de petroleo, gás natural e derivaoos,
pela ANp (a
veracidade dessa informação será veúicada pelo pregoeiro
"*pãáio,
durante a sessão pública
por meio de acesso ao sítio www.anp.gov.br), no
caso de oferecimento de proposta
para os itens pertinentes.
!.! lfetuar o pagamento dos serviços dentro do prazo estÍpurado;
8.3 Fiscalizar o regular cumprimenio do contrato;'
8'4 Ulilizar os serviços dentro dos limites normativos e contratos,
constituindo uso
indevido dos mesmos a prática de quaisquer atos que
estejam em desacordo com as
condiçÕes do contrato e das normas aplicáveis;
8'5 Fornecer e manter atualizadas todas as informações necessárias
à prestação dos

serviços;

8'6 lnformar os limites de crédito para cada cartão, a fim de serem gastos
com

abastecimentos.

9.

DOS RELATORIOS

9'1- os Relatorios mensais disponibilizados pela CoNTRATADA
deverão conter, no
mínimo, as seguintes-informaçÕes,

acumuladas a partir da contratação
9.í.1-Relação dos veículos pór marca, modelo e ano de fabricaçã",'- - dos serviços:
9'1'2'Historico das operaçÔes realizadas pela frota contendo:
áata, hora, identificação
do estabelecimento,. identificação do usuário, mercadoria
adquirida, quantidade
adquirida e valor total da operaçáo e saldo do caúao;
9'1'3-Análise e histórico de coniumo de cornbustível (km/l)
de cada veículo da frota;
9.1.1-9rjtometragem percorrida petos veícutos;
9'1'5-Relatorio contendo o volume de gastos realizados por
tipo de produto;

i.YÁtffiryr
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9.1.6-Relatórios constando apenas os veículos que apresentaram
termos de quilometragem/hora e consumo de combustíveis;
9.1.7-o CONTRATANTE pode, a qualquer momento, solicitar novos relatórios, de
acordo com a sua necessidade.

í0. VIGÊNCIA DO CONTRATO
10.1. O Prazo de Vigência será de 12(doze) meses, a partir de sua data e
assinaturas prorrogável nos termos da legislaçao Vigente, em especial, ao que

determina o art. 12, do Decreto Federal no Zgg2t2T13.

1í. CONTROLE DA EXECUçÃO DOS SERVTÇOS
11.1 A SEMAD deve acompanhar e fiscalizar a execução do contrato decorrente

do

processo por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts.
67 e73 da Lei no 8.666, de 1993.
12. RESPONSABILIDADE PELO TERMO DE REFERÊNCIA

O

presente "Termo de Referência" foi elaborado pela Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, com o suporte técnico da Assessoria Jurídica, estando em
consonância com disposiçÔes legais aplicáveis, e a necessidade e conveniência deste
órgão, e integra o presente processo administrativo.

Santa lzabel do Pará, 06 de dezembro de 2017.

tfr^t o*- W . §rr,a-Aa_
e/A:--.4":Claudine Yúkari

Watanabe Sasaka
Secretária Municipal Administração e Finanças
Decreto no 139/2017.

