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DATA 
Órgão 

Solicitante 
Número do Planejamento SIRP 

Número da Unidade de 

Compra 

22/03/2016 SEPLAG   

 

Responsável pelo Pedido1 Superintendência ou Diretoria 

Nome: Rodrigo Ferreira Matias 

Ramal para contato: 3916-9785 

Núcleo de Serviços Administrativos 

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento e 

limpeza da frota de veículos oficiais, equipamentos e máquinas dos órgãos e entidades, relacionados 

no Anexo II deste edital, por meio da disponibilização de sistema informatizado, com utilização de 

cartão magnético em rede de serviços credenciada, para fornecimento de combustíveis e lavagem de 

veículos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. 

1.1.1. Para fins desta contratação, entende-se como veículos oficiais os de propriedade dos Órgãos e 

Entidades do Governo do Estado de Minas Gerais, e os veículos de terceiros sob responsabilidade 

dos órgãos/entidades, em decorrência convênio, cessão, comodato, depósito judicial ou ato formal 

equivalente, bem como os veículos locados. 

1.1.2. Considera-se lavagem do veículo a limpeza realizada no exterior e interior (aspiração e limpeza 

com pano do painel, vidros e estruturas internas) do veículo sem aplicação de cera ou polimento. 

1.1.2.1. A lavagem simples não inclui limpeza profunda de estofado e do motor.    

1.2. Como referência, estima-se o consumo de combustível e lavagem de veículo para o período de 36 

(trinta e seis) meses, informado pelos órgãos e entidades no ato de sua adesão a este Registro de 

Preços, conforme tabelas abaixo.  

1.2.1. O detalhamento por município está apresentado nos Anexos III, IV e V deste Edital. 

1.2.1.1. A quantidade estimada em litros é resultado da soma da demanda de cada órgão/entidade 

por município.  

1.2.1.2. O valor médio unitário foi calculado por meio da média dos preços médios por combustível e 

município. 

1.2.1.2.1. Para calcular o valor médio por município, foi feito um levantamento do 

preço de revenda do mercado para cada tipo de combustível com base nos preços 

médios por município divulgados pelo site da ANP na semana do dia 03/04/2016 a 

09/04/2016. Para os municípios que não possuem preço médio informado, o preço 

de referência foi calculado por meio da média de preços dos municípios 

pertencentes a divisão regional, observando a ordem microrregião, mesorregião ou 

estado, de acordo com os dados disponíveis por grupo de municípios. 

1.2.1.2.1.1. Para obter o valor da gasolina aditivada, foi acrescentado ao valor da 

gasolina comum R$0,10 centavos, média de aumento verificada entre os 

preços destas, conforme pesquisa de mercado.  

                                           
1
 O responsável pelo pedido poderá ser contatado pelo Centro de Serviços Compartilhados para esclarecer eventuais 

dúvidas que possam surgir durante o processamento do pedido. 
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TABELA 1 

Item Descrição Qtde 
estimada em 
litros (36 
meses)  
A 

Valor 
médio 
unitário 
 
B 

Valor total 
estimado 
 
AxB 

Taxa de 
desconto 
 
 
i (%) 

Valor total 
 
 
AxBxi 

1 

ÁLCOOL 

ALCOOL COMBUSTIVEL 
AUTOMOTIVO TIPO 
COMUM, HIDRATADO 
(Código SIAD: 14516) 

     

2 

GASOLINA 

GASOLINA AUTOMOTIVA 
TIPO COMUM. 
(Código SIAD: 14486) 

     

3 

GASOLINA 

GASOLINA AUTOMOTIVA 
TIPO ADITIVADA. 
(Código SIAD: 14494) 

     

4 

DIESEL 

ÓLEO DIESEL 
COMBUSTIVEL 
AUTOMOTIVO TIPO 
COMUM. (S 10) 
(Código SIAD: 77151) 

     

5 

DIESEL 

ÓLEO DIESEL 
COMBUSTIVEL 
AUTOMOTIVO TIPO 
COMUM. (S 500) 
(Código SIAD: 77151) 

     

Valor 1:  ∑ coluna AxBxi  R$ 

 

 
TABELA 2 

Item Descrição Qtde 
estimada 
(36 meses)  
A 

Valor 
unitário em 
R$ 
 
B 

Valor total  
 
AxB (Valor 2) 

6 

GERENCIAMENTO DO 
ABASTECIMENTO DE FROTA DE 
VEICULO ATRAVES DO 
FORNECIMENTO DE CARTAO 
MAGNETICO 
(Código SIAD: 46051) 

  R$ 

 

 
TABELA 3 

Item Descrição Qtde 
estimada 
(36 meses)  
 
A 

Valor 
médio 
unitário 
 
B 

Valor total 
estimado 
 
AxB 

Taxa de 
desconto 
 
 
i (%) 

Valor total 
 
 
AxBxi 

7 

SERVICO DE LAVAGEM 
SIMPLES EM 
VEICULO LEVE

2
  

(Código SIAD: 29920) 

     

8 
SERVICO DE LAVAGEM 
SIMPLES EM 
VEICULO MEDIO 

     

                                           
2 De acordo com a Resolução nº 340, 25 de fevereiro de 2010 veículos leves correspondem a ciclomotor, motoneta, 
motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e camioneta. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

3/45 

 

(Código SIAD: 29939) 

9 

SERVICO DE LAVAGEM 
SIMPLES EM 
VEICULO PESADO

3
 

(Código SIAD: 57649) 

     

Valor 3:  ∑ coluna AxB  

 

 
TABELA 4 

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA COMERCIAL (Valor 1 + Valor 2 + Valor 3) 

 
R$ 

 

1.3. A despeito dos valores constantes das Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3, constantes no item 1.2, os 

contratos resultantes do certame licitatório pleiteado serão celebrados diretamente com cada 

órgão/entidade participante, em conformidade com valores estimados e volume descritos, 

respectivamente nos Anexos III, IV e V. 

1.3.1. Os contratos serão celebrados para 100% das quantidades registradas, salientando-se que se 

trata de contrato estimativo, que não obriga a execução do valor total. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

2.1. Para a formação do preço e apresentação da proposta comercial, alguns campos das tabelas 1, 2 e 3 

(item 1.2) deverão ser preenchidos, conforme instruções a seguir: 

2.1.1. Na Tabela 1, o licitante deverá informar a taxa de desconto para cada combustível (coluna Taxa 

de desconto i (%)). Na última coluna, deverá ser informado o valor total estimado após aplicação 

do desconto informado. 

2.1.2. Na Tabela 1, o desconto percentual especificado deverá ser aplicado ao valor praticado à vista no 

estabelecimento credenciado, o que deverá constar no faturamento mensal. 

2.1.3. Ainda na Tabela 1, o campo “Custo Unitário”, cujos valores foram estimados, tendo em vista os 

preços médios de combustível praticados no território de Minas Gerais, de acordo com os dados 

da Agência Nacional do Petróleo - ANP servem apenas como referência para efeito de 

composição do lance. Assim, o valor efetivo a ser pago será aquele referente ao preço da bomba 

após o desconto registrado para aquele tipo de combustível. 

2.1.4. Na Tabela 2, o licitante deverá informar o valor da taxa que deve ser fixado em valor absoluto da 

moeda corrente (Real) e não serão aceitas cotações em percentual ou taxa negativa, cujo valor 

total para os 36 (trinta e seis) meses será obtido pelo produto da quantidade de veículos previstos 

para o período pelo valor unitário informado.  

2.1.4.1. Somente caberá cobrança de taxa mensal de administração para aqueles veículos que 

efetivamente tiverem realizado pelo menos uma transação bem sucedida naquele mês, limitando-

se a uma unidade de taxa por veículo, independentemente da quantidade de transações 

realizadas no período. Para o pregão, o valor neste quesito não poderá ser inferior a R$ 0,00, 

sendo admitido apenas valores iguais ou superiores a este. 

                                           
3 De acordo com a Resolução nº 340, 25 de fevereiro de 2010 veículos pesados correspondem a ônibus, microônibus, 
caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semireboque e 
suas combinações 
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2.1.5. Na Tabela 3, o licitante deverá informar o valor do desconto que será oferecido pela lavagem dos 

veículos oficiais nos estabelecimentos credenciados.  

2.1.5.1. O valor unitário para cada tipo de lavagem foi obtido a partir de pesquisa de mercado e a 

rede credenciada não poderá praticar para este fim preços superiores a estes. 

2.1.6. Na tabela 4, deverá ser informado o valor global da proposta comercial que será lançado na 

sessão de lances do pregão eletrônico pelo licitante. Esse valor é resultante da soma do Valor 1, 

Valor 2 e Valor 3, das Tabelas 1, 2 e 3, respectivamente.  

2.2. Sagrar-se-á licitante vencedor a proponente que ofertar o menor valor global da proposta comercial.  

2.3. Não há restrição de participação de empresa que trabalhe exclusivamente com uma única bandeira, 

entretanto, para ela ou para as que trabalhem com múltiplas bandeiras em sua rede credenciada, 

obrigatoriamente deverá ser oferecido, na rede de postos credenciados, estabelecimentos que 

pratiquem preços idênticos aqueles com menor valor praticado no município.  

2.4. Caberá aos servidores públicos dos órgãos/entidades contratantes lotados nos municípios, informar ao 

gestor da ata a ocorrência de preços inferiores aos praticados pela rede credenciada no município. 

 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

  

A Secretaria de Planejamento Gestão de Minas Gerais - SEPLAG é responsável por propor, implementar e 

difundir políticas de modernização de TIC, bem como promover a orientação normativa, a coordenação 

logística, a execução e o controle das atividades relativas a patrimônio, compras e transporte oficial, 

conforme previsto no Decreto nº 46.557, de 11 de julho de 2014.  

 

Este Decreto prevê ainda que o Centro de Serviços Compartilhados – CSC é o órgão central de compras 

governamentais, responsável pela propositura de políticas e diretrizes para implementação de ações 

estratégicas de compras e da gestão logística e patrimonial do Estado. Nesta perspectiva, estabelece-se 

como centralizador de determinadas atividades, tais como a realização e gestão de registros de preços, 

bem como a gestão das atas decorrentes, que tenham como objeto a contratação de serviços ou aquisição 

de itens concernentes à política estabelecida. 

 

Nesse sentido, a SEPLAG estabeleceu o modelo de abastecimento do Estado denominado Gestão Total 

dos Abastecimentos – GTA da frota de veículos oficiais, o qual contempla a realização de abastecimentos 

nos postos próprios do Estado, instalados em imóveis da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG, Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG e Departamento de 

Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG. Os postos próprios estão localizados em 63 (sessenta e 

três) municípios, sendo que nem todos os postos possuem os três combustíveis disponíveis (álcool, 

gasolina e óleo diesel). Esta rede atende cerca de 80% (oitenta por cento) da demanda de combustíveis da 

administração pública estadual e poderá abranger 66 (sessenta e seis) municípios, tendo em vista a 

previsão de instalação de mais 03 (três) módulos de abastecimento. 
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No entanto, cabe ressaltar que o Estado de Minas Gerais possui 853 (oitocentos e cinquenta e três) 

municípios, estando os veículos oficiais dispersos em todo o Estado, razão pela qual, para atender a 

demanda de abastecimento nos municípios em que não há posto próprio ou onde há posto próprio mas não 

tem determinado(s) combustível(is) disponível(is), são realizadas distintas formas de contratações e 

pagamentos pelos órgãos e entidades.  

 

Por meio dos dados provenientes do Portal de Compras, é possível observar diferentes processos 

licitatórios para contratações de postos, em distintas modalidades como pregões, cotações eletrônicas, 

dispensa de licitação ou mesmo compras diretas, além dos procedimentos de adiantamento de numerário 

para o abastecimento. Ademais, percebe-se ainda que os dados dos abastecimentos provenientes destas 

variadas modalidades não são registrados no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – 

SIAD, sistema corporativo em que deve ser realizada a gestão da frota de veículos. 

 

Há ainda a demanda eventual por combustíveis durante deslocamentos realizados em outros Estados da 

Federação, bem como a demanda para aquisição de combustíveis para equipamentos e máquinas de 

diferentes finalidades utilizadas pelos órgãos/entidades estaduais. 

 

Por outro lado, a rotina de limpeza dos veículos oficiais do Estado não apresenta uma forma geral e eficaz 

de contratação e gerenciamento. Por se tratar de importante ação para conservação destes ativos, por estar 

contemplada no escopo de fornecimento das empresas que realizam a intermediação do abastecimento por 

meio de rede credenciada e, desta feita, ser passível de ganho de escala e escopo no âmbito desta 

contratação, vislumbrou-se o atendimento desta necessidade por meio deste processo.  

 

Isto posto, para fins de racionalizar a contratação desta demanda, entende-se conveniente a licitação de um 

modelo complementar de abastecimento, que abranja também limpeza veicular, sendo constatado, após a 

análise de licitações de outros órgãos e entes federados, do comportamento do consumo do Estado, das 

variáveis atinentes à precificação do modelo, bem como em razão de consultas ao mercado, a viabilidade 

da utilização da tecnologia de gerenciamento e fornecimento de combustíveis por meio de cartões 

magnéticos em rede credenciada.  

 

Esta solução de mercado permite agregar o fornecimento de combustível e do serviço de lavagem para a 

frota com o gerenciamento das informações das transações efetuadas. Por isto, optou-se pela consignação 

do objeto em lote único, embora tenha sido fragmentado, para fins de precificação, em itens diferenciados, a 

saber: a taxa de administração, correspondente ao serviço de gerenciamento, e o fornecimento de produtos.  

Desta forma, apenas um licitante arrematará tanto o serviço de gerenciamento quanto o de fornecimento 

dos produtos, tendo em vista que o principal objetivo da contratação constitui garantir o suprimento de 

combustível nas localidades não atendidas pelo modelo principal de abastecimento em postos próprios e o 

atendimento da demanda por lavagens veiculares, seja nos municípios mineiros distantes da estrutura de 

abastecimento do Estado, seja no restante do território nacional. E, em decorrência, garantir uma solução 

padronizada e única aos órgãos/ entidades do Estado. 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

6/45 

 

O modelo de abastecimento por cartão magnético permitirá o registro e controle de toda a provisão de 

combustível consumido pelo Estado, vez que até então isto só ocorre de forma tempestiva e automática 

para as operações realizadas no âmbito do GTA, garantindo também o lançamento das informações de todo 

evento no SIAD: veículo, tipo de combustível, quilometragem e quantidade abastecida. 

 

Não obstante, esta tecnologia estabelece um controle a posteriori das transações, pois a confrontação dos 

parâmetros registrados pelo Gestor e os dados de cada operação ocorre após a ocorrência desta e implica 

em acompanhamento contínuo do órgão para que sejam evitados comportamentos indevidos dos 

condutores.  

 

Outrossim, a opção por um padrão mostra-se condicionante da eficiência administrativa, em razão de 

eliminar as diferentes contratações acessórias e garantir condições para a supressão da permissão legal de 

realização de adiantamento de numerário a servidor para o abastecimento. 

 

Optou-se ainda pela modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, por viabilizar a concentração 

da demanda dos diferentes órgãos/ entidades em um só processo. De maneira a permitir ganhos de escala, 

e a obtenção de preços menores. Neste ínterim, cada órgão/ entidade deverá firmar contrato com a 

vencedora, sendo previsto, contudo, o acesso pela SEPLAG das informações sobre as operações de todas 

as instituições. 

 

A realização do registro de preço ainda garantirá menor mobilização da Administração, tendo em vista que 

os documentos do processo licitatório serão analisados apenas pela Assessoria Jurídica da SEPLAG, 

cabendo ao órgão/entidade realizar estudos quanto à frota alocada nos municípios em que não é atendido 

por posto próprio e à demanda por cada serviço previsto neste Termo de Referência. 

 

3.1. Com a implantação do sistema proposto, almeja-se o alcance das seguintes vantagens: 

3.1.1. Atendimento de todos os veículos da frota dos órgãos/entidades participantes, nos municípios em 

que não há posto próprio do Estado ou nos municípios em que não há o combustível disponível no posto 

próprio; 

3.1.2.  Eliminação de realização de processos licitatórios diversos, bem como do pagamento de 

combustíveis através de adiantamento, minimizando os procedimentos relativos a aditivos aos contratos 

em decorrência das variações nos preços dos combustíveis. 

3.1.3. Extensão do horário de atendimento da frota de veículos, uma vez que a rede de postos deverá ter 

horário de funcionamento preferencialmente todos os dias da semana e 24h (vinte e quatro horas) por 

dia; 

3.1.4. Simplificação dos procedimentos e das rotinas de controle dos abastecimentos de um sistema 

manual para informatizado, proporcionando agilidade nos procedimentos, obtenção de informações da 

frota em tempo hábil, via Internet, para tomada de decisões corretivas e elaboração de indicadores; 

3.1.5. Modernização dos controles, precisão das informações e redução do tempo de compilação e 

análise de dados, tendo em vista a previsão de integração de sistemas (sistema de abastecimento e 

sistema corporativo do Estado). 
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3.2. Os benefícios diretos previstos são: 

3.2.1. Maior controle nos custos e segurança na administração de despesas com abastecimento e 

lavagem de veículos oficiais; 

3.2.2. Emissão de relatórios operacionais, gerenciais e financeiros, garantindo informações para tomada 

de decisão; 

3.2.3. Atualização contínua de informações, como: 

3.2.3.1. Quilometragem atual do veículo; 

3.2.3.2. Volume de combustível abastecido e valor; 

3.2.3.3. Identificação do condutor que liberará o abastecimento mediante digitação de matrícula e 

senha individual; 

3.2.3.4. Data, hora, cidade e nome do posto em que ocorreu o abastecimento; 

3.2.3.5. Determinação do valor de crédito do cartão atrelado ao veículo; 

3.2.3.6. Gerenciamento completo via internet com diferentes perfis de acesso que podem ser 

parametrizados caso a caso (Gestor de frota do Estado, Gestor de Frota do Órgão, Gestor de 

Frota da Unidade, Perfil que realiza apenas consulta; etc.); 

3.2.3.7. Recarga de créditos periódicos nos cartões eletrônicos via sistema online, bem como 

solicitação de novos cartões, bloqueios e desbloqueios; e, 

3.2.3.8. Ampliação do escopo de modo a permitir a lavagem de veículos oficiais.  

3.3. Os benefícios indiretos esperados são: 

3.3.1. Desmobilização das equipes atualmente empregadas na realização de processos licitatórios, 

termos aditivos e outras atividades acessórias para a manutenção do modelo atual e dos contratos 

vigentes, possibilitando maior ênfase nas atividades finalísticas de cada Órgão/Entidade; 

3.3.2. Garantia de controle do serviço por meio da utilização do cartão magnético e da identificação em 

sistema do condutor por meio de senha eletrônica pessoal; 

3.3.3. Possibilidade de abastecimento em todo o território nacional, onde exista a necessidade e postos 

integrantes a rede credenciada do fornecedor; 

3.3.4. Redução dos processos de execução de despesa, tendo em vista o pagamento a um único 

fornecedor. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos do 

parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002; 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos do 

parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002; 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

4.3.1. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 
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5. DOS SERVIÇOS E INSUMOS E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. Prestação de serviços com fornecimento de insumos constantes do rol que se segue: 

5.1.1. Gasolina comum e aditivada; 

5.1.2. Álcool comum; 

5.1.3. Diesel comum (incluindo S-10 e S-500);  

5.1.4. Lavagem simples de veículos leves, médios e pesados; 

5.1.5. Gerenciamento do abastecimento e limpeza da frota de veículos, através do fornecimento de 

cartão magnético. 

5.2. A empresa vencedora do processo licitatório é obrigada a dar garantia de fornecimento de produtos de 

qualidade de acordo com as normas da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 

ANP. 

5.3. Todos os insumos deverão ser fornecidos de acordo com a regulamentação específica do setor, 

especialmente quanto às diretrizes emitidas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. 

5.4. A CONTRATADA deverá manter controle dos estabelecimentos de abastecimento quanto a 

regularidade e qualidade dos combustíveis. 

5.4.1. No caso de identificação da adulteração de combustíveis, infrações legais ou normativas 

cometidas pelos estabelecimentos credenciados, a CONTRATADA obriga-se a informar de imediato à 

CONTRATANTE e denunciar às autoridades competentes as irregularidades, adotando em paralelo 

medidas necessárias ao saneamento. 

5.5. Como unidade de medida, será adotado o litro (L) para os combustíveis liquefeitos. 

5.6. A prestação dos serviços deverá atender a atual frota de veículos dos órgãos e entidades relacionados 

no Anexo VI deste Edital, e a outros veículos que venham a ser substituídos ou acrescidos à atual frota, 

a veículos de terceiros sob responsabilidade dos órgãos e entidades em decorrência de convênios, 

contratos, cessões, comodatos ou ordem judicial, e ainda, aos veículos locados pelo órgão/entidade. 

5.7. A CONTRATADA deverá fornecer 01 (um) cartão magnético para cada veículo oficial, conforme frota 

prevista para abastecer por este modelo. 

5.7.1. O custo da primeira emissão do cartão magnético será de responsabilidade da CONTRATADA. 

5.7.2. A emissão de cartões deverá ser autorizada pelo gestor de frota do órgão/entidade, servidor 

devidamente designado para esse fim. 

5.7.3. Caso ocorra transferência de veículos entre órgãos/entidades, o custo de confecção de novos 

cartões será de responsabilidade da CONTRATADA. 

5.7.4. Quando a CONTRATANTE ou seus servidores concorrerem comprovadamente para a 

necessidade de substituição de cartões, esta deverá arcar com os custos decorrentes.  

5.7.5. O valor a ser cobrado pelas reemissões de cartão deverá ser informado junto com a apresentação 

da proposta. 

5.8. A CONTRATADA deverá fornecer cartões adicionais/coringas para atendimento de veículos oficiais que 

estão sem cartão, em decorrência de confecção, extravio, perda, danificação ou permanência 

temporária no órgão/entidade, sem ônus para o CONTRATANTE. 
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5.8.1. O quantitativo de cartões adicionais/coringas deve corresponder a 5% do quantitativo de veículos 

da frota do órgão/entidade, para os casos de Unidades Administrativas com mais de 20 veículos 

na frota, para as que possuem menos de vinte veículos deverão ser fornecidos no mínimo 02 (dois 

cartões coringa). 

5.9. Os cartões a serem fornecidos servirão exclusivamente para a aquisição de combustível e lavagem de 

veículo nos postos de abastecimento credenciados, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a 

programação do sistema para essa finalidade. 

5.10. Quando solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reemitir anualmente, sem ônus 

para a Administração, a quantidade de cartões correspondente a, no mínimo, 2% da quantidade de 

veículos cadastrados. 

5.10.1.1. Quando a substituição de cartões for necessária em razão do desgaste decorrente do seu 

uso normal, a CONTRATADA deverá providenciar a sua substituição sem ônus para os 

órgãos/entidades contratantes. 

 

5.11. A CONTRATANTE desconsiderará possíveis transações efetuadas depois da comunicação de dano 

físico, perda ou extravio à CONTRATADA. 

  

6. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. DEFINIÇÕES 

 

6.1.1. Para efeito de especificação dos produtos e serviços discriminados neste Termo de Referência, 

adotar-se-ão as seguintes definições: 

6.1.1.1. Órgão/Entidade: Unidade administrativa do Poder Executivo, Legislativo e/ou Judiciário, 

dotada de orçamento e personalidade jurídica própria. 

6.1.1.2. Unidade de Frota: unidade administrativa do órgão/entidade em que estão alocados os 

veículos oficiais; 

6.1.1.3. Veículo oficial: veículos de propriedade dos órgãos e entidades e os veículos de terceiros 

sob responsabilidade dos mesmos, em decorrência convênio, cessão, comodato, depósito judicial 

ou ato formal equivalente, bem como os veículos locados. 

6.1.1.4. Maquinário/Equipamento: maquinas e equipamentos de propriedade dos órgãos e entidades 

ou de terceiros sob responsabilidade dos mesmos, em decorrência convênio, cessão, comodato, 

depósito judicial ou ato formal equivalente; 

6.1.1.5. Abastecimento: fornecimento dos insumos previstos nos itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3; 

6.1.1.6. Lavagem: limpeza realizada no exterior e interior (aspiração) do veículo sem aplicação de 

cera ou polimento; 

6.1.1.7. Transação: registro das operações de compra, tentadas ou efetivadas, estornos ou 

consultas de qualquer dos produtos ou serviços objeto deste Termo de Referência; 

6.1.1.8. Cartão de identificação do veículo: cartão de tarja magnética capaz de armazenar todos os 

dados referentes ao veículo, com a tecnologia de chip microprocessador ou tarja magnética; 
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6.1.1.9. Cartão adicional/coringa: cartão emitido em substituição àqueles extraviados ou danificado 

por mau uso ou para veículo de permanência temporária no órgão/entidade, de utilização 

temporária até confecção do novo; 

6.1.1.10. Gestor de Frota do Órgão: gestor responsável por toda a frota de veículos do 

órgão/entidade contratante; 

6.1.1.11. Gestor de Frota da Unidade: gestor responsável pela frota de veículos de uma ou mais 

unidades de frota do órgão/entidade. 

 

7. DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO 

 

7.1. A CONTRATADA deverá implantar e operacionalizar, junto à CONTRATANTE, um sistema 

informatizado em ambiente de produção na web, com registro online dos dados dos abastecimentos e 

das lavagens efetuados nos postos da rede credenciada, propiciando à CONTRATANTE gestão e 

controle detalhado das informações em tempo real. 

 

7.1.1. Esse sistema deve ser compatível, no mínimo, com os sistemas operacionais Windows 

95/98/XP/2000/Vista/Seven/8/10 e Linux, com os navegadores MS Internet Explorer, Mozilla 

Firefox e Google Chrome, e também com ferramentas de escritório Microsoft Office 

97/2000/XP/Vista/Seven, LibreOffice e BrOffice, ou outro que possa vir ser a utilizado pela 

CONTRATANTE, desde que amplamente utilizado no mercado, sendo de responsabilidade da 

CONTRATADA quaisquer softwares adicionais necessários ao seu acesso. 

7.1.2. As principais interfaces com o usuário deverão ser digitais e amigáveis, no idioma português 

(Brasil), ou utilizar palavras em inglês amplamente conhecidas (Yes, No, Help, Download, Upload, 

etc.). 

7.1.3. O software deve possuir sistema de ajuda (Help) acessível ao usuário, possibilitando-o obter 

informações e orientações. 

7.1.4. O sistema contratado deverá estar preparado para integração com o Sistema Integrado de 

Administração de Materiais e Serviços – SIAD, conforme requisitos constantes no Anexo VII. 

7.1.4.1. A integração será realizada preferencialmente com tecnologia com comunicação online e 

obrigatoriamente via troca de arquivos entre sistemas. 

7.1.4.2. A integração não contemplará os dados dos maquinários/equipamentos que abastecerão 

pelo modelo. 

7.1.4.2.1. O cadastramento dos equipamentos e maquinários deverá ser realizado 

manualmente pelo FORNECEDOR, de acordo com os dados enviados pela 

CONTRATANTE. 

7.1.5. O sistema contratado poderá ser utilizado pelo CONTRATANTE no interregno entre a contratação 

e a integração com o SIAD. 

7.1.5.1. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – SEPLAG 

disponibilizará os arquivos à CONTRATADA via e-mail, com dados dos órgãos/entidades, 

unidades, veículos oficiais e condutores, para cadastro e atualização dos dados, conforme layout 

constante no Anexo VII. 
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7.1.5.2. A CONTRATADA deverá gerar arquivo TXT com os dados dos abastecimentos conforme 

layout constante no Anexo VII para envio à SEPLAG.  

7.1.6. O cadastramento e atualização dos dados dos veículos oficiais e dos condutores deverão ocorrer 

automaticamente por meio dos arquivos enviados do SIAD ao sistema contratado 

obrigatoriamente ou via comunicação online. 

7.1.6.1. A inclusão dos dados de novos veículos e condutores e a atualização dos dados daqueles 

já carregados ao sistema do FORNECEDOR serão feita exclusivamente por esta importação. 

Entende-se por dados cadastrais do veículo aqueles necessários à sua identificação como: 

órgão/entidade, unidade, placa, situação do veículo no patrimônio estadual (ativo e inativo), 

RENAVAM, marca/modelo, ano fabricação, ano modelo, tipo combustível, capacidade do tanque 

e hodômetro. Entende-se como dados cadastrais do condutor aqueles necessários à sua 

identificação, como: órgão/ entidade a qual está vinculado, CPF, nome, situação dele no órgão 

(ativo e inativo) e senha. 

7.1.6.2. O formato e conteúdo dos arquivos a serem importados e exportados do sistema do 

FORNECEDOR encontram-se no Anexo VII deste Edital. 

7.1.6.3. Os dados constantes nas cargas não poderão ser editados no sistema do FORNECEDOR. 

7.1.7. Somente os veículos presentes na carga importada do SIAD poderão realizar abastecimentos e 

lavagens e somente os condutores presentes na mesma carga poderão confirmar tais 

abastecimentos e lavagens. 

7.1.8. A transferência de veículos entre unidades do mesmo órgão/ entidade ou entre órgãos e entidades 

ocorrerá por meio do SIAD. Esta informação estará disponível na carga subsequente à 

movimentação e deve ser atualizada no sistema do FORNECEDOR.  

7.1.9. Para todos os veículos registrados no sistema, poderá ser atribuído uma ou mais fontes de 

recursos para pagamento da despesa simultaneamente, sem a necessidade de movimentação do 

veículo entre centro de custos ou recadastramento do mesmo na base de dados.  

7.1.10. Deverá haver pelo menos 03 (três) perfis de acesso ao sistema disponibilizado: 

7.1.10.1. Gestor de Frota do Estado (SEPLAG): disponibilizará a cota orçamentária dos 

órgãos/entidades contratantes e terá acesso às informações dos abastecimentos e das lavagens 

dos veículos de todos os órgãos e entidades participantes do Registro de Preços. Poderá incluir, 

alterar ou excluir parâmetros para todos os órgãos e entidades, não podendo estes parâmetros 

serem alterados pelo Gestor de Frota do Órgão ou da Unidade. Perfil deve ter dois níveis de 

acesso permitido: operação ou consulta.  

7.1.10.2. Gestor de Frota do Órgão/ Entidade: disponibilizará cota orçamentária do órgão/entidade 

para as unidades de frota e/ou cartões de identificação dos veículos; cadastrará o Gestor de Frota 

de Unidade, sendo que um gestor poderá estar associado a mais de uma unidade de frota; terá 

acesso às informações dos abastecimentos e das lavagens dos veículos que compõem a frota do 

órgão/entidade; poderá incluir, alterar ou excluir parâmetros para a frota do órgão, não podendo 

estes parâmetros serem alterados por Gestor de Frota de Unidade. Perfil deve ter dois níveis de 

acesso permitido: operação ou consulta. 

7.1.10.3. Gestor de Frota de Unidade/ Base Operacional: disponibilizará cota orçamentária da(s) 

unidade(s), sob sua responsabilidade, para os cartões magnéticos dos veículos da unidade; terá 
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acesso às informações dos abastecimentos e das lavagens dos veículos da(s) unidade(s) sob sua 

responsabilidade; poderá incluir, alterar ou excluir parâmetros para a frota da(s) unidade(s) sob 

sua responsabilidade. Perfil deve ter dois níveis de acesso permitido: operação ou consulta. 

7.1.10.4. A unidade é uma subdivisão ou base operacional do órgão/ entidade.  

7.1.11. O sistema deverá permitir inclusão permanente de acesso de novos usuários, permitindo 

consulta, autorização, aprovação, rejeição, correção de transações, emissão e consulta de 

relatórios. 

7.1.12. O sistema deve permitir incluir mais de um gestor para os perfis de acesso, sendo que a 

CONTRATADA será responsável pelo cadastro dos usuários com perfil de Gestor de Frota do 

Estado (SEPLAG) e do Gestor de Frota do Órgão/Entidade. 

7.1.13. O cadastro do perfil Gestor de Frota da Unidade poderá ser realizado, no sistema do 

FORNECEDOR, pelo Gestor de Frota do Órgão/Entidade, se houver funcionalidade neste sistema 

para tal fim. 

7.1.13.1. Caso não exista a funcionalidade, o cadastro será de responsabilidade da CONTRATADA. 

7.1.14. O sistema do FORNECEDOR deverá permitir parametrizar controles de abastecimento por: 

7.1.14.1. Número de transações (por dia, semana, mês); 

7.1.14.2. Intervalo de tempo ou quilometragem entre as transações; 

7.1.14.3. Tipo de combustível; 

7.1.14.4. Municípios de abastecimento; 

7.1.14.5. Postos da rede credenciada; 

7.1.14.6. Valor máximo do litro de combustível; 

7.1.14.7. Veículo e /ou unidade do órgão e entidade; 

7.1.14.8. Desempenho do veículo (em Km/l). 

7.1.15. Para a limpeza de veículos, o sistema deverá possibilitar a parametrização de quantidade 

de procedimentos por dia/semana/mês/ano. 

7.1.16. A parametrização poderá ser feita por veículo, por grupos ou blocos de veículos, por 

unidades, por órgão ou para toda a frota do Estado. 

7.1.16.1. A parametrização inserida pelo Gestor de Frota do Estado não poderá ser alterada pelo 

Gestor de Frota do Órgão/Entidade ou pelo Gestor de Frota da Unidade. 

7.1.16.2. A parametrização inserida pelo Gestor de Frota do Órgão/Entidade não poderá ser alterada 

pelo Gestor de Frota da Unidade. 

7.1.17. A SEPLAG disponibilizará cota orçamentária ao órgão/entidade contratante, conforme 

determinação da área central de Orçamento do Estado. 

7.1.18. Estas cotas deverão ser distribuídas pelo Gestor de Frota do Órgão entre as unidades, e, 

em seguida, para os cartões de identificação dos veículos oficiais e terão como limite ou teto o 

saldo total disponibilizado pela SEPLAG ao nível do órgão/entidade. 

7.1.18.1. O Sistema da contratada deverá permitir a alimentação das cotas mensais de forma manual 

ou automaticamente, considerando limites mensais previamente programados. Cada gestor de 

frota contratante terá autonomia para estabelecer os critérios de controle de cota referentes ao 

seu órgão/entidade. 
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7.1.18.2. O saldo remanescente no cartão magnético de veículo movimentado entre unidades do 

mesmo órgão/entidade deve retornar à unidade a qual ele se encontrava vinculado antes da 

movimentação e o gestor de frota do órgão ou da unidade deverá transferir saldo da unidade atual 

do veículo para o cartão de identificação.   

7.1.18.3. O saldo remanescente no cartão magnético de veículo movimentado para outro 

órgão/entidade deverá retornar ao saldo do órgão/entidade. 

7.1.18.4. O Gestor de Frota do Órgão deverá tomar as providências necessárias para a desativação 

do cartão magnético de veículos movimentados para outro órgão/entidade. 

7.1.18.5. O Gestor de Frota do Órgão, que recebeu o veículo após a movimentação, deverá tomar as 

providências necessárias para obtenção do novo cartão magnético para abastecimento do 

veículo.  

7.1.19. O sistema deverá ter a funcionalidade de solicitação, liberação e bloqueio de cartões, bem 

como de solicitação de emissão de segunda via de cartões. 

7.1.19.1. O sistema deverá possibilitar o bloqueio imediato do uso de qualquer cartão, pelo respectivo 

gestor de frota do órgão ou da unidade, ou ainda quando da comunicação de perda ou extravio ao 

serviço de suporte técnico. 

7.1.19.2. O sistema deverá possibilitar o bloqueio temporário a fim de evitar custos com confecção e 

emissão de novo cartão. 

7.1.20. O sistema deverá possibilitar a utilização de diversos combustíveis para um mesmo veículo, 

face a existência de veículos bicombustíveis na frota do Estado, bem como de todos os demais 

produtos e serviços constantes no objeto do presente Termo de Referência. 

7.1.21. O sistema deverá viabilizar o controle de produtos e serviços contratados, com crítica de 

consistência aos lançamentos efetuados e a segurança de utilização, devendo estas informações 

estarem disponíveis para consulta na web imediatamente após realizada a transação. 

7.1.22. A operação, o registro e o tratamento das informações deverão ser efetuados 

eletronicamente por meio de sistema integrado e informatizado de autorizações, e do uso de 

equipamentos especiais de leitura e gravação de dados para veículos e usuários. 

7.1.23. Disponibilizar, em caráter excepcional no caso de falha do sistema online, meios que 

possibilitem realizar a transação de modo a não interferir na rotina operacional da 

CONTRATANTE. 

7.1.23.1. Para atender às excepcionalidades do Estado, o sistema deverá possibilitar o lançamento 

manual das transações com autorização fornecida via telefone, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

07 (sete) dias por semana, de forma a manter os serviços contratados em casos de pane ou de 

inoperância do sistema informatizado no local de abastecimento ou ainda de perda dos cartões 

dos veículos. 

7.1.24. O sistema de gerenciamento deverá permitir a emissão de relatórios cadastrais, 

operacionais e financeiros, com identificação de toda e qualquer transação efetuada na rede 

credenciada, possibilitando o efetivo controle e gestão sobre os veículos, usuários e respectivas 

despesas, durante todo o período de vigência do contrato. 

7.1.24.1. 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 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

14/45 

 

de Minas Gerais participantes do Registro de Preços); e, local de abastecimento (posto e 

município).  

7.1.24.2. Tais relatórios deverão contemplar também o desempenho dos veículos, tais como 

consumo e quilometragem percorrida; preços históricos unitários em R$/L por tipo de combustível 

e posto, além dos possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados. 

7.1.24.3. Os relatórios poderão ser exibidos em tela, impressos e salvos em alguma extensão de 

arquivo, tais como, XLS, PDF, TXT, JPG, HTML, etc.  

7.1.24.4. Os relatórios que exijam a consolidação de grande quantidade de dados não necessitam ser 

exibidos em tela. 

7.1.25. A CONTRATANTE poderá exigir a emissão de relatório específico para atender suas 

necessidades, desde que dentro dos objetivos relacionados ao controle da frota, ressalvada a 

razoabilidade da solicitação. 

 

7.1.26. Durante os 05 (cinco) anos seguintes à extinção do contrato, a empresa obriga-se a 

fornecer os dados e relatórios gerenciais solicitados pela SEPLAG ou pelos CONTRATANTES, 

sem custos, no prazo de 15 (quinze) dias contados da solicitação. 

7.1.27. Sob nenhuma hipótese, caberá à CONTRATADA a autorização de execução de serviços ou 

aquisições de produtos, ficando sob sua única responsabilidade, o ônus havido de uma execução 

de serviço/materiais nesses parâmetros. 

7.1.28. A CONTRATADA deverá fornecer cópia completa do banco de dados relativo a veículos, 

usuários e transações realizada em formato inteligível para planilhas ou banco de dados ao 

término de cada exercício fiscal, gravado em meio magnético ou disponível para download. 

7.1.29. A CONTRATADA deverá permitir o acesso da CONTRATANTE ao banco de dados e 

relatórios gerenciais, via internet, 24 horas por dia, todos os dias, durante a vigência do contrato. 

 

8. DO REGISTRO DO ABASTECIMENTO E DA LAVAGEM DE VEÍCULO NO SISTEMA 

 

8.1. Resumidamente, a realização de cada abastecimento/lavagem requer o cumprimento aos critérios 

apresentados no quadro a seguir: 

 

Item Critério Observação 

1 Veículo presente na Carga 
do SIAD 

 

2 Status do veículo = "A = 
Em uso" 

Veículos com status = M ou D ou P deverão ter aprovação do 
gestor da frota para abastecimento e confirmação por condutor 
apto. 
Veículos com status = F ou I não poderão abastecer. 

3 Saldo de combustível 
disponível 

Veículo deve ter cota disponível no cartão magnético. 

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

Veículos cujos condutores tenham status = D ou R ou S 
deverão ter aprovação do gestor da frota para abastecimento. 
Veículos cujos condutores tenham status = I ou que pertençam 
a órgão diferente do veículo não poderão abastecer. 
Caso o condutor erre sua senha 3 (três) vezes, a liberação do 
abastecimento também se dará pelo gestor da frota. 
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5 Conformidade com os 
parâmetros estabelecidos 
pelo órgão 

Trata-se dos parâmetros listados no item 7.1.14. 
Caso o veículo não atenda a algum parâmetro, seu 
abastecimento deverá ser autorizado pelo gestor da frota e 
confirmado por condutor apto, se estiver parametrizado desta 
forma no sistema. 

 

8.2. O registro do abastecimento/lavagem somente será efetivado após validação dos critérios constantes 

no item 8.1. 

8.3. O condutor do veículo no ato do abastecimento/lavagem será identificado por meio de senha eletrônica, 

pessoal e intransferível. É requisito para a conclusão do abastecimento a digitação da senha pelo 

condutor, que deverá estar válida.  

8.3.1. Caso o condutor erre sua senha 3 (três) vezes, o abastecimento deverá ser liberado pelo gestor 

de frota do órgão/ entidade ou da unidade/ base operacional, desde que lhe seja conferida esta 

atribuição no sistema. 

 

8.4. O condutor, devidamente identificado e validado no momento do abastecimento/lavagem, será 

considerado responsável pela respectiva transação. 

 
8.5. No caso do veículo ou do condutor não atenderem aos critérios, o sistema deverá bloquear o registro 

do abastecimento/lavagem no POS, e enviar comunicação ao gestor de frota do órgão/ entidade, 

informando o fato gerador do problema.  

8.5.1. O gestor de frota do órgão/ entidade proprietário deverá realizar as medidas necessárias para 

sanar os problemas identificados e permitir o registro do abastecimento/lavagem realizado por 

condutor, sob sua responsabilidade, no posto credenciado.  

8.6. Todo abastecimento/lavagem realizado fora dos critérios ou parâmetros definidos deverá ser 

identificado e apresentado de forma diferenciada no sistema. 

8.7. No ato da utilização dos produtos ou serviços será obrigatória a utilização do cartão do veículo. 

8.8. As transações realizadas pela rede credenciada sem a devida cobertura de crédito será de total 

responsabilidade da CONTRATADA. 

8.9. 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: 

8.9.1. Tipo de operação (compra, consulta, estorno, etc.); 

8.9.2. Origem (P.O.S – point of sale4 ou Central de Atendimento); 

8.9.3. Órgão/ entidade do veículo; 

8.9.4. Unidade (base operacional) onde o veículo está alocado; 

8.9.5. Fonte de recursos para a apropriação de despesas; 

8.9.6. Placa do veículo; 

8.9.7. Marca/modelo do veículo; 

8.9.8. Marcação da quilometragem/horímetro do veículo/equipamento; 

8.9.9. Data/ hora do abastecimento/ lavagem; 

8.9.10. Local do abastecimento (posto) – nome posto, endereço e município; 

                                           
4 Ponto de venda: equipamentos similares a máquinas de cartão de crédito. 
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8.9.11. Tipo de combustível abastecido; 

8.9.12. Serviço realizado (no caso de lavagem); 

8.9.13. Volume abastecido; 

8.9.14. Preço unitário do combustível; 

8.9.15. Valor total da compra; 

8.9.16. Nome e CPF do condutor do veículo no ato do abastecimento. 

8.10. O sistema também deverá emitir comprovante da transação, na hora do abastecimento, contendo 

as informações a seguir, independentemente da solicitação do condutor: 

8.10.1. Identificação do posto (nome, CPNJ, endereço, município, UF); 

8.10.2. Identificação do veículo (marca/modelo, placa, lotação); 

8.10.3. Registro de hodômetro/horímetro; 

8.10.4. Fonte de recurso para apropriação da despesa; 

8.10.5. Tipo de combustível; 

8.10.6. Tipo de serviço (para lavagem); 

8.10.7. Data e hora da transação; 

8.10.8. Quantidade referente a unidade da transação executada; 

8.10.9. Valor da operação; 

8.10.10. Saldo (crédito ainda existente no cartão do veículo); 

8.10.11. Identificação do Condutor (Nome e CPF). 

8.11. Os recibos deverão ser impressos de forma que permaneça legível arquivado nas bases locais, 

regionais ou nacional, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos. 

8.12. Em casos excepcionais, em que a transação for realizada offline, ou seja, mediante preenchimento 

manual de formulário ou outro meio cabível, o registro deverá preservar as informações constantes no 

subitem anterior. 

8.13. As informações relativas às transações realizadas deverão ser disponibilizadas online no sistema de 

gestão. 

 

9. DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 

9.1. O controle de transações deverá ser auditado pela própria CONTRATADA a partir da assinatura do 

contrato, promovendo as diligências e saneamentos necessários à implantação e manutenção do 

sistema, sem prejuízo das auditorias promovidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 

ou pelos órgãos de controle da Administração Pública Estadual, a qualquer tempo. 

9.2. Todo o investimento necessário à implantação do sistema, como softwares de gravação e transmissão 

de dados, credenciamento da rede, manutenção do sistema e treinamento de pessoal, fornecimento de 

manuais de operação e tudo mais que se fizer necessário para o bom funcionamento e operação do 

sistema, será de responsabilidade da CONTRATADA, cujos custos serão incorporados à taxa 

estabelecida no instrumento contratual a ser assinado, não cabendo qualquer ônus adicional à 

CONTRATANTE e não sendo permitida qualquer alegação de incompatibilidade com os sistemas de 

informática utilizados pelo Estado de Minas Gerais.  
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9.3. No que concerne ao custo para o desenvolvimento das integrações, caberá à CONTRATADA arcar 

com as despesas para adaptação de seu sistema e ao Governo do Estado aqueles realizados no 

ambiente do SIAD. 

9.4. A implantação do sistema informatizado de gerenciamento de gestão de frota com administração de 

despesas de abastecimento e lavagem, com apresentação de rede credenciada capaz de suprir as 

necessidades da CONTRATANTE, deverá ocorrer já na assinatura do primeiro contrato, e as 

integrações em período posterior a implantação em cronograma estabelecido entre as partes em 

função da necessidade de desenvolvimento no SIAD. 

9.4.1. Os usuários que serão habilitados ao uso do sistema deverão ser cadastrados em prazo descrito 

no Anexo VIII, após informações prestadas pela CONTRATANTE. 

9.5. A CONTRATADA deverá fornecer manuais operacionais de acordo com o nível de acesso do usuário, 

bem como manuais simplificados a todos os operadores do sistema. 

9.6. Para a implantação do sistema não poderá ocorrer modificação ou instalação de equipamentos nos 

veículos. 

 

10. DA REDE CREDENCIADA 

 

10.1. A CONTRATADA deve possuir estabelecimentos credenciados para a prestação dos serviços nos 

locais elencados nos Anexos III, IV e V do presente Termo de Referência, podendo ser acrescidas 

outras localidades, conforme necessidade da CONTRATANTE. 

10.1.1. A CONTRATADA deverá providenciar o credenciamento de estabelecimentos no prazo de 

até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da solicitação de credenciamento de novos 

estabelecimentos em outras localidades.  

10.1.2. A CONTRATANTE poderá solicitar credenciamento de mais postos em município que já 

possui posto credenciado, devendo a CONTRATADA providenciar o credenciamento no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. 

10.2. A localização dos estabelecimentos de abastecimento e demais serviços a serem contratados, 

sempre que possível, deverá atender os seguintes requisitos: 

10.2.1. Localizar-se, obrigatoriamente, nas sedes dos municípios listados nos Anexos III, IV e V. 

10.2.2. Preferencialmente, em rodovias e estradas Estaduais e Federais.  

10.3. Na impossibilidade de atender às condições definidas nos itens 10.2.1 e 10.2.2, em decorrência da 

inexistência de postos de abastecimentos na localidade, a CONTRATADA deverá providenciar 

credenciamento de estabelecimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

10.3.1. Ocorrendo o disposto no item anterior, e caso a CONTRATADA não consiga efetuar o 

cadastramento, deverá apresentar justificativa formal escrita para o fiscal do contrato no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias a contar da data-limite estabelecida para credenciamento da rede ou, 

a posteriori, sob provocação da CONTRATANTE em prazo similar.  

10.4. O fiscal analisará os motivos expostos e, uma vez comprovada a real dificuldade de 

credenciamento, acatará a justificativa. Ainda, em conjunto com o representante da empresa, apontará 

para a melhor solução. 
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10.5. Por acordo entre as partes, novos credenciamentos de postos de abastecimento poderão ocorrer 

para que se promova a melhor logística de abastecimento dos veículos. 

10.6. Os estabelecimentos credenciados deverão, preferencialmente, prestar atendimento contínuo e 

ininterrupto durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, os 07 (sete) dias da semana, inclusive feriados, 

atendidos os demais quesitos de localização, valor e qualidade no atendimento. 

10.7. A CONTRATADA deverá, prioritariamente, optar pela rede de estabelecimentos que atendam aos 

seguintes requisitos mínimos: 

10.7.1. Possuir microcomputador e acesso à internet. 

10.7.2. Dispor de estrutura física, técnica, de ferramental e equipamentos para atendimento da frota 

da respectiva categoria de sua responsabilidade. 

10.7.3. Devolver os veículos para a CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento. 

10.8. A rede credenciada deverá estar equipada de forma a integrar o sistema de abastecimento com a 

utilização de cartões de veículo. 

10.9. A CONTRATADA será a única responsável por garantir que os postos credenciados atendam às 

exigências descritas nos subitens supra. 

 

11. DO TREINAMENTO 

 

11.1. A CONTRATADA deverá ministrar treinamento inaugural aos gestores indicados pela 

CONTRATANTE que estarão diretamente envolvidos na utilização do sistema de informação a ser 

disponibilizado, sem qualquer custo adicional a ser faturado, nos moldes que se seguem: 

11.1.1. Alocação de espaço físico de livre escolha da CONTRATADA, em Belo Horizonte, com 

estrutura mínima para treinamento de 35 (trinta e cinco) pessoas, de modo a atender a melhor 

logística de deslocamento dos participantes do Edital. 

11.1.2. Por estrutura mínima, compreende-se local adequado à quantidade de pessoas indicadas 

no item anterior, material didático, recursos audiovisuais compatíveis com o evento e instrutor 

qualificado. 

11.1.3. Data de realização e conteúdo programático do curso deverão ser previamente alinhados 

com a SEPLAG, órgão gestor do registro de preço. 

11.1.4. Os custos com diárias e passagens dos servidores participantes ficarão a cargo da 

CONTRATANTE. 

11.2. A CONTRATADA deverá oferecer treinamento de reciclagem a cada 12 (doze) meses nos moldes 

equivalentes àqueles definidos no item 11.1. 

11.3. Sem prejuízo nos acima disposto, quando da alteração de funcionalidades do sistema que afetem 

diretamente a operação, o nivelamento de conhecimento poderá ser aplicado por meio de treinamento 

presencial ou ferramenta eletrônica capaz de suprir necessidade. 

 

12. DOS PREÇOS 

 

12.1. Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os dados dos valores 

médios praticados por Unidade da Federação divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). 
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12.2. O preço a ser pago pelo combustível terá como limite o valor praticado a vista, aplicando-se os 

percentuais de desconto contratados, no que couber. 

12.2.1. Todas as promoções e descontos propiciados pelos estabelecimentos credenciados 

deverão estender-se irrestritamente à CONTRATANTE, sendo que o preço promocional ou à vista 

deverá ser aplicado ao pagamento à CONTRATADA, sempre considerando o menor preço que estiver 

sendo praticado no estabelecimento. 

12.2.2. Serão configurados como abusivos os valores superiores ao valor máximo regional 

divulgado pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, considerando o respectivo tipo de combustível, 

caso que decorrerá em glosa do valor da diferença entre o preço máximo regional e o preço praticado. 

12.2.3. A CONTRATANTE, a qualquer tempo, se reserva ao direito de promover diligências sobre 

quaisquer preços de produtos ou serviços informados pela CONTRATADA, configurados abusivos ou 

não. 

12.2.4. No caso de configuração de valor abusivo, a CONTRATADA deverá submeter justificativa 

do preço praticado ao CONTRATANTE, que houver solicitado, e à SEPLAG, respondendo por eventual 

dolo ou culpa decorrente de erro ou omissão, inclusive com o ressarcimento de valores. 

 

12.3. O valor mensal da taxa de administração cobrado pelo gerenciamento da frota será calculado com 

base na quantidade de veículos que efetivamente tiverem realizado pelo menos uma transação por 

mês, estimados nos moldes estabelecidos neste Termo de Referência, limitados a uma unidade de taxa 

por veículo, independentemente da quantidade de transações a que tenha sido submetido no período, e 

será obtido multiplicando-se o valor R$ da unidade de taxa pelo número de veículos abastecidos. 

 

13. DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

 

13.1. O contrato a ser firmado estará sujeito ao Acordo de Nível de Serviço constante do Anexo IX com a 

finalidade de aferir a qualidade da prestação de serviços e proceder às respectivas adequações de 

pagamento. 

 

14. DA GARANTIA 

 

14.1. A CONTRATADA deverá garantir os produtos fornecidos e serviços executados pela sua rede 

credenciada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, desde que seja comprovada a ocorrência de 

vício ou falha. 

14.2. Qualquer custo proveniente da administração da garantia, tais como fretes, impostos, serviços de 

reparação, despesas com deslocamento de equipes e comunicação, entre outros, correrá por conta e 

responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 

14.3. A CONTRATADA somente poderá suspender o fornecimento de produtos e serviços decorridos 90 

(noventa) dias corridos do inadimplemento. 

14.4. Eventuais danos comprovadamente causados por utilização de combustível de baixa qualidade 

fornecido em loja credenciada serão reparados pela CONTRATADA, sem prejuízo de diligenciar para 

aferimento da qualidade do produto ofertado no respectivo estabelecimento. 
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15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

15.1.1. Será exigida comprovação da Qualificação Técnica, com apresentação de Atestado de 

Capacidade Técnica, no qual conste: comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto proposto, mediante 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em que 

fique comprovado o gerenciamento de abastecimento por meio de sistema informatizado de, no 

mínimo, 10.000 (dez mil) veículos, dentro de um período de doze meses. 

15.1.2. Será aceito o somatório de atestados de capacidade técnica para a comprovação de que 

trata o subitem anterior. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GESTOR DO REGISTRO DE PREÇO 

 

16.1. 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. 

 

16.2. Enviar ao FORNECEDOR, após a assinatura da ata de Registro de Preços, 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. 

16.3. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema Informatizado de Registro de Preços 

– SIRP relativos à presente licitação. 

16.4. 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. 

16.5. 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. 

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

16.7. Convocar o FORNECEDOR para reuniões, sempre que necessário. 

16.8. Prestar ao FORNECEDOR e a seus representantes e funcionários, todas as informações e 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados. 

16.9. Disponibilizar espaço físico adequado para alocação do funcionário da CONTRATADA. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

17.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
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17.2. Designar os representantes da Administração responsáveis pela gestão e fiscalização de cada 

contrato, além dos servidores que atuarão como Gestor de Frota do Órgão/Entidade e Gestor de Frota 

da Unidade, se houver.  

17.3. Estabelecer para cada veículo da frota um limite de crédito (em moeda nacional corrente) para 

abastecimento/lavagem. 

17.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

17.5. Informar ao órgão gestor do registro de preço a aplicação de preços praticados pelos postos 

credenciados acima do preço de mercado do município. 

17.6. Notificar a CONTRATADA, de maneira formal, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos ou da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

17.7. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, 

dentro das normas deste Termo de Referência e seus anexos. 

 

17.8. Fiscalizar a execução dos serviços e o fornecimento dos produtos objeto deste Termo de 

Referência, podendo sustar, recusar, mandar fazer, refazer ou desfazer qualquer serviço que não 

esteja de acordo com as condições e exigências especificadas. 

17.9. Acompanhar os serviços durante sua execução pela CONTRATADA e suas credenciadas.  

17.10. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

17.11. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que venham a ser solicitados pelo 

órgão gestor do registro de preço. 

17.12. Supervisionar, sempre que julgar necessário, a execução dos serviços, por intermédio das Unidades 

descentralizadas de cada Órgão/Entidade.  

17.13. Efetivar mensalmente em favor da CONTRATADA o pagamento pelos serviços executados, após o 

atesto das notas fiscais pelo fiscal do contrato. 

17.14. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

CONTRATADA, se for o caso. 

17.15. Realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a 

fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados na Ata. 

17.16. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Termo de 

Referência e seus anexos. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

18.1. Apresentar relação de sua rede credenciada, que deverá estar equipada de forma a integrar o 

sistema de abastecimento com a utilização dos cartões magnéticos de veículo, e estar apta a atender 

os municípios listados nos Anexos III, IV e V do presente Termo de Referência, e a todas as espécies, 
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marcas, modelos e tipos de veículos descritos no Anexo X, e outros que vierem a ser incorporados ao 

patrimônio da CONTRATANTE.  

18.2. Designar um empregado que prestará serviço na Sala de Monitoramento e Inteligência de Frotas, 

do Núcleo de Serviços Administrativos da SEPLAG, no período de 8:00 às 17:00 de segunda a sexta-

feira, a partir da assinatura do primeiro contrato até o encerramento do último. 

18.2.1. O Núcleo de Serviços Administrativos está localizado na Cidade Administrativa de Minas 

Gerais na Rodovia Prefeito Américo Giannetti, nº 4001, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte – MG. 

18.2.2. Este profissional será corresponsável pela gestão do abastecimento, notadamente para o 

aproveitamento por parte do Governo de Minas de todas as funcionalidades do sistema fornecido.  

18.2.3. 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, callcenter ou outro meio de comunicação que possibilite 

permanente e irrestrito contato entre Contratante-Contratada, inclusive fora dos dias e horários 

normais de atendimento, sábados, domingos e feriados. 

18.2.4. 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 e eventuais problemas.  

 

18.3. Atender e solucionar problemas técnicos no sistema da CONTRATADA, utilizado no atendimento 

das demandas da Contratante, não excedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

18.4. Prover suporte técnico operacional disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e 

feriados, através de atendimento via e-mail ou de telefonia para solução de inconsistências técnicas 

apresentadas nos serviços. 

18.5. Fornecer o objeto contratado dentro do prazo de validade do Contrato e da Ata de Registro de 

Preços, de acordo com as requisições e quantidades requeridas, nas especificações e procedimentos 

descritos neste Termo, sendo de sua inteira responsabilidade o saneamento de irregularidades 

constatadas pela Contratante. 

18.6. Fornecer relação de toda a rede credenciada, com endereço, telefone e horário de funcionamento, 

atualizando a lista (por meio eletrônico) até o quinto dia de cada mês. 

18.7. Credenciar estabelecimentos, sem ônus para a CONTRATANTE, nos locais e prazos constantes 

deste Termo de Referência, tendo como referência a obrigação de disponibilização de pelo menos um 

estabelecimento por município constante dos Anexos III, IV e V. 

18.8. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta. 

18.9. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua 

custa e risco, os produtos fornecidos ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, 

falhas, imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de culpa da CONTRATADA ou de 

uma credenciada sua, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de 

qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a 
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qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas 

irregularidades venham a surgir quando da aceitação ou dentro do prazo de garantia. 

18.10. Responsabilizar-se por manter as exigências estipuladas neste Termo de Referência. 

18.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

18.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

CONTRATANTE. 

18.13. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE 

toda e qualquer ocorrência nesse sentido. 

18.14. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços. 

18.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

18.16. Manter durante a vigência do Contrato e suas possíveis prorrogações, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, as mesmas condições de habilitação para contratar com a Administração 

Pública exigidas na licitação, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal. 

18.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

18.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.19. Credenciar estabelecimentos sem ônus para a CONTRATANTE nos locais e condições previstas 

neste Termo de Referência. 

18.20. Informar às credenciadas que são de sua inteira responsabilidade as obrigações decorrentes da 

legislação trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, de acidente de trabalho e as demais 

previstas na legislação especifica, inclusive relativas aos recursos humanos de suas credenciadas, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.   

18.21. Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do contrato, de modo a manter os 

veículos em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento. 

18.22. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados. 

18.23. Dar treinamento aos gestores, em conformidade com o disposto no alusivo item constante deste 

Termo de Referência. 

18.24. Possibilitar a ampliação gradativa da Rede Credenciada, incluindo outras localidades, mediante 

solicitação da CONTRATANTE. 

18.25. Realizar todas as ações necessárias para integração com o sistema corporativo do Estado, 

conforme regras constantes no Termo de Referência e prazos que deverão ser estabelecidos a partir 

da assinatura da ata de registro de preços, junto ao órgão gestor do registro de preço. 
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18.26. Responder pelos danos causados aos veículos e/ ou bens da CONTRATANTE, quando resultantes 

de dolo, ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos empregados das credenciadas ou 

prepostos, obrigando-se a ressarci-los. 

18.27. Disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos à rede 

de estabelecimentos credenciados. 

18.28. Responsabilizar-se totalmente pelos pagamentos aos estabelecimentos comerciais credenciados, 

sendo que a CONTRATANTE não responderá solidária ou subsidiariamente por nenhum pagamento. 

18.29. Manter, em local visível, nos estabelecimentos credenciados, a identificação de sua adesão ao 

sistema, objeto do Contrato. 

18.30. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos 

serviços contratados especificamente sobre a responsabilidade da CONTRATADA. 

18.31. Informar à sua rede credenciada que os estabelecimentos responderão por danos, avarias e 

desaparecimento de bens materiais, inclusive os equipamentos acessórios, causados por seus 

empregados, prepostos ou credenciados, não se eximindo ou transferindo a sua responsabilidade à 

Contratante, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n.º 

8.666/93. 

 

18.32. Permitir o livre acesso de servidores da CONTRATANTE às instalações de suas credenciadas, para 

o acompanhamento dos serviços durante a sua execução. 

18.33. Assumir integral responsabilidade, através da credenciada que tiver realizado cada serviço ou 

fornecimento, pela eficiência do que for executado. 

18.34. Fornecer aplicativo disponível em ambiente web, compatível com o sistema operacional utilizado 

pela CONTRATANTE, nos termos especificados. 

18.35. Disponibilizar relatórios, de um período preestabelecido pelo gestor da frota, permitindo 

comparativos de desempenho e outras análises de gestão. 

18.36. Fornecer sítio operacional para navegação, capaz de propiciar a gestão da frota, por meio do 

acompanhamento de todas as operações em andamento. O sistema deverá também, interagir com os 

usuários, gestores da frota e prestadores de serviço, respeitando os níveis de acesso que forem 

determinados pelo CONTRATANTE, com segurança que comprove que o sistema informatizado possui 

as funcionalidades descritas neste Termo de Referência. 

18.37. Responsabilizar-se inteiramente pela produção do sistema informatizado de gerenciamento de frota, 

incluindo, mas não se limitando, a equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema 

em sítio próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, migração, back-up, 

recuperação, segurança, treinamento a usuários finais, ambiente e softwares operacionais, e quaisquer 

outras atividades, softwares, hardwares ou serviços necessários à operação e produção plena do 

sistema em questão, com todas as suas funcionalidades previstas. 

18.38. Fornecer completo suporte de utilização e reparação do sistema, mantendo-o totalmente disponível, 

provendo meios de operacionalizá-lo, caso ocorra alguma falha ou indisponibilidade no sistema 

eletrônico. 

18.39. Possibilitar à CONTRATANTE adquirir por meio da rede credenciada da Contratada, quaisquer dos 

produtos ou serviços contratados. 
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18.40. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme disposto 

no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei nº 8666/93. 

18.41. Fiscalizar a execução dos serviços solicitados, através de relatórios contendo as informações 

necessárias à identificação dos veículos e o histórico dos serviços realizados, com a devida 

comprovação do fornecimento dos produtos ou serviços aplicados. 

18.42. Verificar as instalações, os equipamentos e quaisquer outras ferramentas de suas credenciadas 

utilizados para a execução dos serviços, observando as melhores técnicas de execução, de acordo 

com as especificações de fábrica e detalhes emanados ou aprovados pela CONTRATANTE. 

18.43. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE ou pelo órgão gestor 

do RP. 

18.44. Garantir que o preço praticado pela sua rede credenciada estará em conformidade com o 

estabelecido neste Termo de Referência e que em sua rede credenciada pelo menos um posto de 

serviço em cada município pratique o menor preço praticado na localidade. 

 
18.45. Manter todos os estabelecimentos da rede credenciada informados, de que cabe à CONTRATADA, 

reembolsos de qualquer natureza ou hipótese, inexistindo qualquer relação financeira entre a 

CONTRATANTE e esses estabelecimentos. 

18.46. Cumprir as condições do respectivo edital e do contrato, bem como de sua proposta comercial. 

18.47. Prestar pronto atendimento às solicitações emitidas pela CONTRATANTE ou pelo órgão gestor do 

RP. 

18.48. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários. 

18.49. Comunicar formalmente à CONTRATANTE, por qualquer meio, com pelo menos 24 horas qualquer 

inoperância programada do sistema. 

18.50. Arcar com os custos de implementação do sistema de gerenciamento, bem como da integração com 

o sistema corporativo do Estado. 

18.51. Disponibilizar todas as informações referentes à execução do contrato, na forma solicitada pela 

CONTRATANTE, sem quaisquer ônus adicional. 

18.52. Dotar, sem ônus para a CONTRATANTE, os postos credenciados de tecnologia que permita o 

abastecimento e o gerenciamento da frota nos termos fixados neste termo de referência. 

18.53. Fornecer todos os dados disponíveis e na forma solicitada pelo CONTRATANTE, dos relatórios 

gerenciais, nos prazos e condições indicadas no presente Termo de Referência. 

18.54. Manter os dados gerenciais pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos a contar do encerramento do 

prazo de prestação dos serviços e disponibilizá-los, sem custo, à CONTRATANTE. 

 

19. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

19.1. A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do contrato, na forma que segue: 
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19.1.1.  Iniciar o acesso ao abastecimento no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 

contrato, disponibilizando os cartões de abastecimento, software de gerenciamento e demais 

procedimentos. 

19.1.2. Disponibilizar cartões adicionais/coringas para abastecimento de veículos cujos cartões 

definitivos ainda não foram disponibilizados. 

19.1.3. Disponibilizar cartões que permitam o abastecimento de maquinário e equipamentos. 

19.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 02 (dois) dias úteis, pelo responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, em uma 

rotina de pré-faturamento. 

19.3. Após aprovado o faturamento pelo gestor, a CONTRATADA deverá emitir no mínimo três notas 

fiscais/fatura, sendo: 

19.3.1. Uma para o serviço de gerenciamento; 

19.3.2. Uma para o combustível; 

19.3.3. Uma para as lavagens de veículos realizadas. 

19.3.4. Por solicitação de cada CONTRATANTE, este número mínimo poderá variar em função de 

cada uma das fontes pagadoras utilizadas, de modo a viabilizar o processo de prestação de 

contas anuais dos Órgãos e Entidades, bem como dos convênios com repasse de recursos.  

Ex.: determinado Órgão do Estado utiliza recursos do tesouro estadual, de convênio com 

Ministério “xxxx” e de convênio com Ministério “yyy” para pagar as despesas contratadas. Neste 

contexto, deverão ser emitidas nove notas fiscais/faturas conforme utilização, sendo uma nota de 

cada constante dos itens 1.3.1, 12.3.2 e 12.3.3 para cada verba específica. 

19.4. O atesto de fatura pelo fiscal da CONTRATANTE não modifica, restringe ou elide a plena 

responsabilidade da CONTRATADA de entregar os materiais de acordo com as condições e 

especificações contidas neste Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA e no Contrato, 

nem invalida qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer em virtude de posterior 

constatação de unidade defeituosa ou fora de especificação, garantida a faculdade de troca. 

19.5. Os produtos ou serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos de 

forma imediata e às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

20. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

20.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 

o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 

Administração, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência. 
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20.3. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência 

e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 

80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.5. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, a nomeação de gestores e fiscais de cada 

contrato designados especificamente para esse fim. 

20.6. A execução do objeto contratado será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor da Frota responsável 

pela unidade de lotação do veículo, a quem caberá: 

20.6.1. Autuar processo de pagamento, mensalmente, ao qual deverá ser juntada cópia de todos os 

documentos necessários à transparente consecução dos procedimentos relativos ao encaminhamento 

das faturas para quitação. 

20.6.2. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 

mantendo gestões por escrito, mediante correio eletrônico (e-mail) ou ofício, junto à CONTRATADA. 

20.6.3. Acompanhar o prazo de vigência do contrato, fazendo gestão junto a CONTRATADA e a 

Administração para obter manifestação sobre o interesse e oportunidade para deflagração de novo 

processo licitatório, prorrogação ou alteração contratual. 

20.6.4. Acompanhar a realização dos serviços, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados, recepção e aceitação dos serviços/produtos, dos veículos lotados sob 

sua responsabilidade. 

20.6.5. Atestar as notas fiscais após sua apresentação pela CONTRATADA. 

20.7. A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos 

os esclarecimentos por ventura requeridos pela CONTRATANTE. 

20.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 

e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Gestores da Frota deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

 

 

21. DO PAGAMENTO 

 

21.1. A CONTRATADA é a única responsável pela correta emissão de seus documentos de cobrança, em 

todos os seus aspectos, observada a legislação tributária vigente. 

21.2. A CONTRATADA deverá emitir notas fiscais/faturas diferenciadas para produtos (combustíveis) e 

serviços (lavagem e gerenciamento), conforme item 19.3 e subitens. 
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21.2.1. A CONTRATADA apresentará a nota fiscal/fatura na sede de cada Unidade Contratante por 

meio eletrônico. 

21.2.2. Na ocasião do faturamento, o desconto ofertado na licitação deverá ser deduzido do valor 

da fatura correspondente. 

21.2.3. Juntamente com as notas fiscais/fatura, a CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios 

analíticos e sintéticos do período faturado, discriminando todas as transações/operações realizadas, por 

Órgão/Entidade e tipo de fonte de recurso, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

21.2.3.1. Identificação do posto (nome e endereço); 

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

21.2.3.3. Leitura do hodômetro do veículo; 

21.2.3.4. Data e hora da transação; 

21.2.3.5. Discriminação do tipo de produto ou serviço fornecido; 

21.2.3.6. Quantidade referente a unidade da transação executada; 

21.2.3.7. Valor da operação por veículo; 

21.2.3.8. Identificação do usuário (nome e matrícula). 

21.3. Para efeito de medição do valor a ser pago pelos produtos e serviços, a CONTRATADA deverá 

considerar todo o período compreendido do primeiro ao último dia do mês. 

21.4. Para efeito de medição do valor total da taxa de administração, a CONTRATADA deverá considerar 

a quantidade de veículos que efetivamente realizaram pelo menos uma transação, do primeiro ao 

último dia do mês, limitada à uma unidade de taxa por veículo, independentemente da quantidade de 

transações/mês, emitindo uma única nota fiscal. 

21.5. Nas situações em que o pagamento pela emissão de cartões for de responsabilidade da 

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar descrição detalhada da emissão na nota fiscal 

correspondente, acompanhada de relatório que os identifiquem, respeitando-se o limite definido neste 

Termo. 

21.6. O pagamento ocorrerá de acordo com o seguinte prazo e dinâmica: 

21.6.1. A CONTRATADA terá até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 

para apresentação da rotina de pré-faturamento e do relatório de conferência. 

21.6.2. O Gestor da Frota terá até 5 (cinco) dias úteis para aprovar o pré-faturamento e os relatórios 

e autorizar a emissão da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s). 

21.6.3. Após o recebimento da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), o Gestor da Frota verificará e realizará 

o ateste e encaminhamento, ao setor responsável, desde que a CONTRATADA apresente toda a 

documentação exigida. 

21.6.4. A CONTRATADA, após recebimento das notas atestadas, desde que atendidos todos os 

requisitos estipulados neste Termo de Referência, efetuará o pagamento em até 30 dias. 

21.7. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será 

devolvido à CONTRATADA para substituição ou emissão de carta correção, ou ainda sofrerá as glosas 

necessárias à sua adequação, por parte do gestor do contrato. 

21.7.1. Em caso de incorreções no documento fiscal ou nos documentos obrigatórios que a 

acompanham, o referido prazo será retomado após apresentação do documento devidamente corrigido, 
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cabendo à CONTRATADA promover todas correções solicitadas pelo Gestor da Frota, desde que 

reflitam exigências previamente estabelecidas neste Termo de Referência. 

21.7.1.1. No caso do subitem 21.7, o intervalo de tempo não será considerado para efeito de 

prazo de pagamento, não sendo devido pela CONTRATANTE quaisquer ônus ou encargos 

decorrentes desse atraso. 

21.8. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento total ou parcial se, no ato da 

atestação, os serviços executados não estiverem de acordo com a especificação constante neste 

Termo de Referência, no edital ou na proposta apresentada na licitação. 

21.9. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a operações 

duplicadas, irregulares, multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA ou que apresentem 

inconsistências nos relatórios apresentados, que inviabilizem a pronta identificação da procedência da 

transação, nos termos do contrato, independentemente das demais cominações legais. 

21.10.  O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado, mensalmente, em nome da 

CONTRATADA, em moeda corrente nacional, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas, sendo 

que em nenhuma hipótese será efetuado pagamento de Nota Fiscal/Fatura com o número do CNPJ/MF 

diferente do que foi apresentado na proposta de preços, mesmo que sejam CONTRATADAS 

consideradas matriz e filial ou vice-versa ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado ou 

pagamento através de boleto bancário ou por outro meio diferente que não seja por intermédio de Nota 

Fiscal. 

21.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

21.12. O valor a ser pago a título de Taxa de Administração, conforme estabelecido no Acordo de Nível de 

Serviço, Anexo IX do Termo de Referência, será ajustado ao atendimento das nestas estabelecidas 

para o Índice de Disponibilidade eletrônica da relação de estabelecimentos credenciados. 

 

22. DA VIGÊNCIA 

 

22.1. Os contratos que serão celebrados em decorrência da ata de registro de preços que se pretende 

terão vigência de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por 

períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, art. 57 da Lei 

8666/93, desde que estejam presentes preços e condições mais vantajosas para a Administração. 

 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

23.1. A PROPONENTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, poderá ficar impedida de licitar e de contratar 

com a administração pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital 

e no contrato e das demais cominações legais. 
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23.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

23.2.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação. 

23.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

23.2.3. Fraudar na execução do contrato. 

23.2.4. Comportar-se de modo inidôneo. 

23.2.5. Cometer fraude fiscal. 

23.2.6. Não mantiver a proposta. 

23.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

23.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

23.3.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

23.3.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

23.3.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

23.3.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

23.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

23.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 

que: 

23.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

23.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

23.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

23.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

23.6. 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 Contratante, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

 

24. DO IMPACTO AMBIENTAL 
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24.1. Não há previsão de impacto ambiental, visto que os serviços pretendidos não causam modificação 

prejudicial ao equilíbrio do ambiente físico ou social das localidades abrangidas pela prestação. 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1. A Contratante não fornecerá à Contratada materiais, equipamentos, mão de obra, ou quaisquer 

outros meios para a execução do objeto. 

25.2. A Contratada arcará com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços de que trata 

o presente Termo de Referência. 

25.3. As informações geradas a partir da execução dos serviços contratados, serão de propriedade da 

Contratante. 

25.4. O presente Termo de Referência deverá ser vinculado ao contrato, como condição de execução dos 

serviços. 
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RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde a contratação do 
serviço de gerenciamento do abastecimento e limpeza da frota de veículos oficiais, equipamentos e 
máquinas dos órgãos e entidades relacionados no edital, por meio da disponibilização de sistema 
informatizado, com utilização de cartão magnético em rede de serviços credenciada, fornecimento de 
combustíveis e lavagem de veículos, para constar como anexo ao edital. 
 

Em: ______/______/2016 
 

___________________________ 
NOME /MASP 

Assinatura 
 
APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Declaro que estou de acordo com o Termo de Referência. 

(CHEFIA IMEDIATA) 

 

Em: ______/______/2016 

 
___________________________ 

NOME/MASP 
Assinatura 

 

AUTORIDADE COMPETENTE 

Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas 

nas declarações e assinaturas acima, e AUTORIZO a abertura do processo licitatório oriundo do presente 

termo de referência criado por esta unidade. 

 

Em: ______/______/2016 

 
___________________________ 

NOME/MASP 
Assinatura 
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ANEXO I 

Termo de Designação 

 

Em atendimento às exigências do art. 7, VI, do Decreto nº 46.311/2013, fica designado, o servidor 
< >, MASP < >, lotado(a) <local>, para acompanhar e gerir a Ata de Registro de Preços derivada 
do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, Planejamento SIRP nº < >/2016, cujo objeto é a < 
>. 

 

Em: ______/______/2016 

 

 
___________________________ 
Assinatura do servidor designado 

 
 
 

___________________________ 
NOME/MASP 

Assinatura da Autoridade Competente 
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ANEXO II 

Órgãos e Entidades Participantes 
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ANEXO III 

Demanda de Combustível por Município – Veículos 
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ANEXO IV 

Demanda de Combustível por Município – Maquinário/Equipamento 
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ANEXO V 

Demanda de Lavagem de Veículo por Município  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Página 

38/45 

 

 

ANEXO VI 

Frota de Veículos dos Órgãos/Entidades por Município 
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ANEXO VII 

Requisitos para Integração de Sistemas 

 

1. O sistema do FORNECEDOR deverá ser integrado ao sistema corporativo de gestão da frota de 

veículos estadual, SIAD, para recebimento dos dados cadastrais de cada veículo, dos dados cadastrais 

de cada condutor e dos dados cadastrais dos órgãos/ entidades estaduais; e para envio dos registros 

dos abastecimentos de cada veículo. 

1.1. O formato dos arquivos enviados ou recebidos será TXT. 

1.2. As tabelas de órgãos/entidades, unidades, veículos e de condutores estaduais serão 

enviadas diariamente pelo SIAD.  

 

2. TABELA DE ÓRGÃOS E ENTIDADES SIAD 

 

2.1. O SIAD enviará ao sistema do fornecedor arquivo contendo tabela com os dados dos órgãos e 

entidades estaduais com as seguintes informações: 

CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 

CD-ORGAO NUMBER 5 Código do órgão proprietário/ responsável pelo veículo 

NO-ORGAO  CHAR 50 Nome do órgão proprietário/ responsável pelo veículo 

CGC-ORGAO CHAR 14 CNPJ do órgão proprietário/ responsável pelo veículo 

STATUS-ORGAO CHAR 1 Se o órgão está ativo/ inativo 

 

3. TABELA DE UNIDADES SIAD 

 

3.1. O SIAD enviará ao sistema do fornecedor arquivo contendo tabela com os dados das unidades de 

frota com as seguintes informações: 

CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 

CD-ORGAO NUMBER 5 Código do órgão proprietário/ responsável pelo veículo 

CD-UNIDADE NUMBER 7 Código da unidade do órgão onde o veículo está alocado. 

NO-UNIDADE CHAR 50 Nome da unidade de frota do veículo 

 

4. TABELA VEICULOS 

 

4.1. Será enviado o cadastro completo dos veículos da frota estadual e dos órgãos conveniados, 

acompanhado com o status dos veículos, contendo, pelo menos, as seguintes informações: 

CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 

CD-ORGAO NUMBER 5 Código do órgão proprietário/ responsável pelo veículo 

CD-UORG NUMBER 7 Código da unidade do órgão onde o veículo está alocado. 

CD-PLACA CHAR 7 Placa do veículo 

CD-STATUS FROTA CHAR 1 Código da situação do veículo no SIAD 

NUM-STATUS FROTA CHAR 35 Descrição da situação do veículo no SIAD 

NR-RENAVAM NUMBER 11 Número identificador do veículo 

CD-MARCA-MODELO NUMBER 6 Código da marca/modelo do veículo presente no DETRAN 

NM-MARCA-MODELO CHAR 35 Descrição da marca/modelo do veículo 
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NR-ANO-FABRICACAO NUMBER 4 Ano de fabricação do veículo 

NR-ANO-MODELO NUMBER 4 Ano de modelo do veículo 

CD-COMBUSTIVEL NUMBER 2 Código DETRAN do combustível 

NM-COMBUSTIVEL CHAR 35 Descrição DETRAN do combustível 

CAPACIDADE TANQUE NUMBER 3 Volume do tanque do veículo informado no SIAD 

VL-HODOMETRO NUMBER 6,1 Valor do hodometro atual do veículo presente no SIAD 

NM-MUNICIPIO CHAR 40 Município do veículo 

 

4.2. A tabela abaixo indica os status dos veículos no SIAD, sendo que estarão aptos ao abastecimento: 

CD-STATUS FROTA NUM-STATUS FROTA 

A Em uso 

M Manut/ Acidentado 

D Impedimento Detran 

P Abastecimento anterior pendente SIAD 

F Fora de uso 

I Inativo 

 

4.2.1. Somente os veículos cuja situação for igual a A (em uso) poderão realizar abastecimentos. 

4.2.2. O sistema do FORNECEDOR deverá travar os abastecimentos dos veículos nas demais 

situações, mesmo que possuam cota disponível. O abastecimento dos veículos nas situações iguais a 

M, D e P deverá ser aprovado pelo gestor de frota a qual estão vinculados. 

4.2.3. Os veículos com situação igual a I (Inativo) e F (Fora de Uso) não deverão abastecer em 

hipótese alguma.  

 

5. TABELA CONDUTORES 

 

5.1. Será enviado o cadastro completo de condutores da frota estadual e dos órgãos conveniados, 

contendo, pelo menos, as seguintes informações: 

CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 

CD-ORGAO NUMBER 5 Código do órgão proprietário/ responsável pelo veículo 

NR-CPF-CONDUTOR NUMBER 11 Número do CPF do condutor 

NOME-CONDUTOR CHAR 60 Nome do condutor 

SENHA-CONDUTOR CHAR 6 Senha do condutor 

CD-STATUS-CONDUTOR CHAR 1 Código da situação do condutor 

 

5.2. A tabela abaixo indicará os condutores aptos a confirmar abastecimento. 

CD-STATUS-CONDUTOR DESCRIÇÃO 

A Condutor ativo 

D Condutor com impedimento - DETRAN 

R Condutor com impedimento – RH 

S Condutor sem SENHA cadastrada 

I Condutor inativo 

 

5.2.1. Somente condutores com situação igual a A (ativo) poderão confirmar abastecimentos. 

5.2.2. O sistema do FORNECEDOR não deverá aceitar as confirmações de condutores que se 

enquadrarem nas situações = D, R e S. Estes abastecimentos deverão ser confirmados pelo gestor 

de frota do órgão. 
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5.2.3. Os condutores com situação igual a I (Inativo) não deverão abastecer em hipótese alguma.  

 

5.3. Regra: somente condutor vinculado ao órgão do veículo poderá confirmar seu abastecimento. 

 

6. O sistema deverá recusar os registros de veículos, condutores e órgãos/ entidades com dados fora dos 

requisitos solicitados neste anexo, como campos vazios e dados fora do formato definido para cada 

campo. 

 

7. TABELA ABASTECIMENTOS 

 
7.1. O FORNECEDOR enviará diariamente ao sistema SIAD, pelo menos, os seguintes dados de cada 

abastecimento realizado por veículos da frota estadual: 

CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 

CD-ORGAO NUMBER 5 Código do órgão do veículo 

CD-UORG NUMBER 7 Código da unidade do veículo 

NM-POSTO-COMBUST CHAR 30 Nome do Posto de Abastecimento 

ID-ABASTECIMENTO NUMBER 12 Identificador de abastecimentos 

CD-PLACA CHAR 7 Placa do veículo 

DT-ABASTECIMENTO NUMBER 8 Data do abastecimento (DDMMAAAA) 

HR-ABASTECIMENTO HHMM 4 Hora do abastecimento 

VL-HODOMETRO NUMBER 6,1 Valor do hodômetro no abastecimento 

CD-COMBUSTIVEL NUMBER 2 Código DETRAN do combustível abastecido 

QT-ABASTECIMENTO NUMBER 6,1 Quantidade de combustível do abastecimento 

VL-UNIT-COMBUSTIVEL NUMBER X,4 Valor unitário do combustível 

VL-TOTAL-COMBUSTIVEL NUMBER 16,2 Valor total do abastecimento 

NR-CPF-CONDUTOR NUMBER 11 CPF do condutor do veículo abastecido 

INDICADOR-VIRADA-
HODOMETRO CHAR 1 Indicação se o veículo teve virada de hodômetro (S/N) 

CD-STATUS ABASTECIMENTO CHAR 1 Código da situação em que ocorreu o abastecimento 

GESTOR FROTAS NUMBER 11 

CPF Gestor da Frota responsável pela autorização 
para abastecimento de veículo em situação de 
impedimento. Situação do abastecimento igual a C, V 
ou G. 

 

7.2. Os abastecimentos deverão ser enquadrados em pelo menos 04 situações, a saber: 

CD-STATUS-ABASTECIMENTO DESCRIÇÃO 

N Normal 

C Liberação Gestor - impedimento condutor 

V Liberação Gestor - impedimento veículo 

G Liberação Gestor - impedimento veículo e 
condutor 

 

7.2.1. Abastecimento com situação igual a C é aquele autorizado e confirmado pelo gestor de frota 

do órgão, devido restrições do condutor (senha incorreta, com impedimento DETRAN, RH, etc.) 

7.2.2. Abastecimento com situação igual a V é aquele autorizado pelo gestor de frota do órgão, 

devido restrições do veículo (impedimento DETRAN, manutenção/ acidentado, etc.) e confirmado 

pelo condutor apto a realizar esta ação. 

7.2.3. Abastecimento com situação igual a G é aquele autorizado e confirmado pelo gestor de frota 

do órgão, devido restrições do veículo e do condutor. 
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7.3. O FORNECEDOR deverá incorporar à tabela STATUS-ABASTECIMENTO outras situações 

consideradas relevantes para identificar abastecimentos fora do comum. 

 

7.4. O sistema do FORNECEDOR deverá verificar a ocorrência de virada de hodômetro e repassar esta 

informação ao SIAD, por meio do campo INDICADOR-VIRADA-HODOMETRO. 

 
7.4.1. O sistema deverá gravar o “hodômetro atual” do veículo enviado nas cargas ao longo do dia 

num campo denominado “hodômetro de referência”; 

7.4.2. A cada abastecimento posterior à carga, o sistema deverá gravar o valor do hodômetro do 

abastecimento também no campo “hodômetro de referência”. 

7.4.3.  O sistema deverá verificar se o hodometro de referência está entre 99.000 à 99.999,9km ou 

999.000 à 999.999,9km e se o hodometro do abastecimento registrado é menor do que o 

hodometro de referência para encaminhar o indicador de virada de hodometro como S (sim). 
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ANEXO VIII 

Prazos 
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ANEXO IX 

Acordo de Nível de Serviço 

INDICADOR 
ÍNDICE DE OPERAÇÕES VIA SISTEMA - IOVS 

Item  Descrição 
Finalidade Garantir agilidade no processo de abastecimento do veículo, por 

meio da disponibilidade do sistema quando do efetivo 
abastecimento. 

Meta a cumprir 98% ou mais de abastecimentos realizados pelo sistema (sem 
utilização de meios manuais para autorização e registro da 
operação) 

Instrumento de medição  Sistema informatizado de solicitação de abastecimento. 
Forma de acompanhamento Verificação por meio de relatórios extraídos do Sistema, que conterá 

a quantidade e meio de autorização e registro das operações de 
abastecimento. 

Periodicidade  Mensal 
Mecanismo de Cálculo At = Total de Abastecimentos realizados no período; 

Am = Operações de abastecimento realizadas por meio manual; 
IOVS = (At – Am) / At 

Início de Vigência  90 (noventa) dias após a contratação por cada órgão/entidade 
participante  

Faixas de ajuste no pagamento IOVS ≥ 0,98: paga-se 100% do valor do serviço 
0,95 ≤ IOVS < 0,98: paga-se 98% do valor do serviço 
0,90 ≤ IOVS < 0,95:: paga-se 95% do serviço 
IOVS < 0,90: paga-se 90% e aplicação de sanções conforme Termo 
de Referência 

Sanções Atingindo-se a última “faixa de ajuste de pagamento”, a 
empresa estará sujeita às penalidades prevista no item 23 do 
Termo de Referência. 

Observações Em caso de fato superveniente, devidamente justificado e 
comprovado pela empresa e reconhecido pela Contratante, as 
ocorrências de abastecimentos por meios manuais poderão ser 
excluídas do cômputo do IOVS. 
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ANEXO X 

Dados Veículos da Frota 

 

 
 
 


