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Processo n° 08/2022 
Assunto: Pregão Presencial n° 01/2022 realizado pela Prefeitura Municipal de Guzolândia em 
Termo de Cooperação com a Câmara Municipal de Guzolândia. 
Interessada: Câmara Municipal de Guzolândia 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de gerenciamento 
de abastecimento de combustível do veículo da Câmara Municipal, por meio de implantação e 
operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento 
magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis 

CONTRATO N° 05/2022  

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTACÃO DE SERVICOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS  
CREDENCIADOS  

A Câmara Municipal de Guzolândia-SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, devidamente 
inscrita no CNPJ n° 51.842.326/0001-05, com sede na Avenida Paschoal Guzzo, n° 1.087, nesta 
cidade de Guzolândia-SP, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, o Senhor Sidney Carlos 
Gonçalves portador do RG. n° 19.928.906-2-SSP/SP e do CPF n° 092.679.618-61, residente e 
domiciliado na Rua Getúlio Vargas , no 252, Bairro - Centro no município de Guzolândia-SP 
doravante denominado simplesmente Contratante, e de outro lado a empresa LINK CARD 
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ no 

12.039.966/0001-11 e Inscrição Estadual n° 229.017.126.114, com sede na Rua Barbosa , n° 449 
Sala 03, Bairro Centro, CEP: 18290-000 no município de Baguaçu, neste ato representada pelo(a) 
seu(a) proprietário(a), o(a) Sr(a). Patrícia Aparecida de Lima, portador(a) do RG. n° 45 .339.029-8-
SSP/SP e do CPF n° 315.737.018-90, residente e domiciliado na Rua Baguaçu, n° 26, Bairro 
Alphaville Empresarial, no município de Campinas-SP, CEP: 13098-326 doravante denominada 
simplesmente Contratada, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e pelo 
Decreto Municipal n° 1.490, de 16 de abril de 2010, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, de acordo com o que consta do Processo n° 021/2022, relativo 
ao Pregão n° 001/2022, têm entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO  
1.1. O presente contrato, tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços contínuos de gerenciamento de abastecimento de combustível do veículo da Câmara 
Municipal, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com 
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utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede 
credenciada de postos de combustíveis. 
1.2. Ainda, o objeto compreende a distribuição de gasolina comum, de forma a garantir o 
abastecimento do veículo da Câmara Municipal, conforme Termo de Referência (Anexo 1). 

CLÁUSULA SEGUNDA-DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E  
LEGISLACÃO APLICÁVEL  

2.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização de seu objeto, bem como para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato 
os documentos do Pregão n° 001/2022, constantes do Processo O  021/2022, e, em especial, a 
Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da Contratada. 
2.2. A execução do contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis 
às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicadas, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado. 

CLÁUSULA TERCEIRA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3. 1. As despesas deste contrato correrão por conta dos elementos próprios previstos no orçamento 
relativo ao ano de 2022, na seguinte dotação: 

01-PODER LEGISLATIVO 
010100 - CÂMARA MUNICIPAL 
01.031.0001.2001.0000- MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS 
005 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

CLÁUSULA QUARTA-DO VALOR  
4.1. O valor total estimado do presente contrato é de R$ 3.438,30 (três mil quatrocentos e trinta 
e oito reais e trinta centavos), incluindo a taxa administrativa de -2,50% (dois inteiros e 
cinquenta centésimo por cento negativo) incidente sobre o valor total de combustíveis 
consumidos. 
4.2. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável durante a vigência 
do contrato e de suas possíveis prorrogações, mesmo que seja negativo. 

CLÁUSULA OUINTA-VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 
5.1. A vigência deste contrato inicia-se na data da Ordem de Serviço. 
5.2. A Autori7ação para Início dos Serviços será expedida pelo Senhor Presidente da Câmara no 
prazo de até 15 (quinze) dias corridos,  contados da assinatura do contrato, desde que a 
documentação exigida no subitem 6.2. deste contrato seja aprovada. 
5.3. O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses,  consecutivos e ininterruptos, contados 
da data da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente e do Art. 57 
da Lei Federal n° 8.666/93, desde que não seja denunciado por qualquer das partes, por escrito e 
com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias  de seu vencimento. 

k_ 
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5.4. As prorrogações do prazo de execução serão formalizadas mediante celebração dos Termos de 
Aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal 0  8.666/1993. 

5.5. A não prorrogação contratual por conveniência do Contratante não gerará à Contratada direito 
a qualquer espécie de indenização. 
5.6. Não obstante o prazo estipulado no subitem 5.3., a vigência contratual nos exercícios 
subsequentes a data da Ordem de Serviço deste contrato estará sujeita à condição resolutiva, 
consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada 
exercício, para atender as respectivas despesas. 

CLÁUSULA SEXTA-CONDICÕES DE EXECUCÃO E SANEAMENTO DE  
IRREGULARIDADES  

6.1. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições estabelecidas no 
Termo de Referência (Anexo 1) e serão recebidos pelo Gestor Pleno designado pelo Contratante que 
expedirá os Atestados de Realização dos Serviços. 
6.2. A Contratada deverá apresentar a Administração Municipal, em até 3 (três) dias úteis da 
assinatura do contrato: 
6.2.1. Documento contendo informações do responsável pelos serviços e assuntos de ordem 
contratual; 
6.2.2. Documento contendo nome, telefone e e-mail do responsável pelo suporte técnico referente 
ao sistema e cartões; 
6.2.3. Documento contendo nome, telefone e e-mail do responsável pelo suporte técnico à rede 
credenciada; 
6.2.4. Planilha contendo as informações necessárias para o cadastramento inicial. 
6.3. A Contratada deverá implantar o sistema, deixando-o em condições de pleno funcionamento, 
no prazo de até 20 (vinte) dias corridos,  contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, 
incluindo todos os equipamentos necessários para operação do sistema, considerando o seguinte 
cronograma: 

FASE ATIVIDADE PRAZO 

01 
Cadastramento de Veículos, equipamentos e 
gestores 	no 	sistema 	de 	gestão 	de 
abastecimento 

Em até 10 dias, a partir da Ordem de 
Serviço 

02 Confecção e fornecimento dos cartões para 
cada veículo 

Em até 15 dias, a partir da Ordem de 
Serviço 

03 
Fornecimento 	ao 	município 	dos 	dados 
cadastrais da rede de postos já credenciados 
pela Contratada 

Em até 15 dias, a partir da Ordem de 
Serviço 

04 Treinamento dos condutores e gestores do 
	 sistema de gestão de abastecimento 

Em  até 15 dias, a partir da Ordem de 
Serviço 

05 
Credenciamento dos postos necessários para 
atendimento 	da 	totalidade 	da 	demanda 
municipal 

Em até 30 dias, a partir da Ordem de 
Serviço 
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6.4. Os serviços de implantação do sistema somente serão recebidos pela Contratante após o 
atendimento de todas as condições estabelecidas neste instrumento, nas especificações constantes 
do Termo de Referência (Anexo 1) e demais documentos dele integrantes, desde que atingido o fim 
a que se destinam, com eficácia e qualidade requerida. 
6.5. Ao concluir os serviços de implantação do sistema, a Contratada deverá comunicar o fato ao 
Contratante por escrito. 
6.6. Efetuada a comunicação do término dos serviços de implantação do sistema, a Administração 
Municipal, poderá em até 5 (cinco) dias,  realizar visita aos postos credenciados para verificar se os 
mesmos dispõem dos equipamentos necessários ao funcionamento do sistema, devendo o 
Contratante informar as eventuais irregularidades via e-mail. 
6.7. Em até 15 (quinze) dias  após o término dos serviços de implantação do sistema e verificadas e 
aprovadas as condições técnicas dos serviços, a Contratante fará o recebimento definitivo do serviço 
de implantação. 
6.8. Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas, será lavrado Termo de 
Recusa, onde serão apontadas as falhas e irregularidades constatadas, e o Contratante determinará a 
retomada da contagem do prazo a partir da lavratura do termo mencionado. 
6.9. Depois de sanadas as falhas e irregularidades apontadas no Termo de Recusa, a Contratada 
efetuará, novamente, a comunicação de que trata o subitem 6.5. deste contrato. 
6.10. O Contratante poderá aceitar, a seu critério, o recebimento de parte dos serviços de 
implantação do sistema, desde que obedecidas às condições exigidas e vigentes. 
6.11. A Contratada deverá fornecer, sem custo extra ao Contratante, programa de capacitação de 
pessoal para os condutores e gestores (Fase 4) envolvidos na utilização do sistema, nos termos do 
subitem 6.6. do Termo de Referência (Anexo 1). 
6.12. A Contratada deverá realizar no mínimo 02 (dois) treinamentos para até 40 participantes, caso 
solicitado, a Contratada deverá realizar treinamentos extras. 
6.13. O treinamento deverá ser ministrado em local a ser definido pela Administração, ou na sua 
impossibilidade, na modalidade remota ao vivo. 
6.14. Constatadas irregularidades no objeto, a Administração Municipal, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações 
do Termo de Referência (Anexo 1), determinando sua substituição/correção. 
6.15. As irregularidades deverão ser sanadas de acordo com a indicação do Contratante, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis,  contados do recebimento pela Contratada da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado, exceto quando a irregularidade for justificadamente 
considerada de caráter grave ou urgente, hipótese em que poderá ser fixado prazo menor 
6.16. Eventuais pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para saneamento de 
irregularidades, desde que devidamente justificados, deverão ser apresentados por escrito à Câmara 
Municipal e serão apreciados pelo Senhor Presidente da Câmara, que os decidirá. 
6.17. Os pedidos de prorrogação deverão ser submetidos com a devida antecedência, considerando 
o tempo necessário para o trâmite processual e para que não haja paralisação das atividades pela 
Contratada. 

CLÁUSULA SÉTIMA-DA GARANTIA  
7.1. Para garantia da efetiva execução do presente contrato, a Contratada, depositará na Tesouraria 
da Câmara em até 10 (dez) dias após  a assinatura deste instrumento, a importância correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, ou seja, R$ 171,91 (cento e setenta e um reais e 
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noventa e um centavos), podendo o licitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUÇÃO 
EM DINHEIRO ou TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA, SEGURO-GARANTIA ou FIANÇA 
BANCÁRIA, conforme artigo 56 § lO da Lei Federal n° 8.666/93, e suas posteriores alterações 

quando: 
7.1.1. A garantia efetuada em dinheiro far-se-á mediante depósito bancário, vinculada em conta 
especial remunerada, em agência bancária a critério da Câmara Municipal de Guzolândia, atualizada 
monetariamente; 
7.1.2. Os Títulos da Dívida Pública, somente serão aceitos como garantia, desde que comprovada a 
devida escrituração em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central 
e avaliados pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (Artigo 61, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal); 
7.1.3. No caso de fiança bancária, esta deverá conter expressa afirmação do fiador de que, como 
devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, 
caso o afiançado não cumpra suas obrigações; Cláusula que assegure a atualização do valor 
afiançado e, renúncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 
827 e 838 do Código Civil. 
7.2. A restituição da garantia prestada pela Contratada, somente será liberada após a execução do 
contrato. 
7.3. Para solicitar a devolução da caução. a Contratada deverá protocolar Requerimento no Setor de 
Protocolo. 

CLÁUSULA OITAVA-DA FISCALIZACÃO DA EXECUCÃO DOS SERVICOS  
8.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, ao 
Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou 
pela Administração, podendo para isso: 
8.1 .1. Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento 
da execução do escopo contratado, cabendo-lhe, também realizar a supervisão das atividades 
desenvolvidas pela Contratada; 
8.1.2. Apresentar planilha dos abastecimentos efetivamente executados, para efeito de medição, 
descontando-se do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos abastecimentos contratados 
decorrentes de motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas 
neste contrato. 

CLÁUSULA NONA-DAS OBRIGACÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
9.1. Além das obrigações dispostas no Termo de Referência (Anexo 1), a Contratada obriga-se a: 
9.1.1. Responder civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, 
provocar ou causar para a Contratante e/ou para terceiros, devendo responsabilizar-se integralmente 
pela execução dos serviços deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência 
à legislação vigente. 
9.2. Deve a Contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.3. A Contratada deverá disponibilizar e manter em pleno ftmcionamento, durante toda a vigência 
do contrato, rede credenciada que permita o abastecimento dos veículos que integram a frota do 
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Contratante, observada a quantidade mínima de estabelecimentos a ser mantida e suas respectivas 
localizações definidas no Termo de Referência (Anexo 1). 
9.4. A Contratada é a única responsável pelo pagamento aos postos credenciados, não respondendo 
a Contratante solidária ou subsidiariamente por este pagamento. 
9.5. Comunicar a Administração Municipal/Câmara Municipal, sempre que necessário, as 
ocorrências verificadas no transcorrer dos serviços. 
9.6. Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitadas pela Administração 
Municipal/Câmara Municipal. 
9.7. Os operadores responsáveis pelo atendimento ao Contratante devem ter seus contatos 
informados, sendo necessário o aviso a Câmara Municipal, com antecedência mínima de 2 (dois)  
dias úteis,  de qualquer alteração deles. 
9.8. Fornecer mensalmente a Câmara Municipal, relação atualizada dos postos que integram a rede 
credenciada, que deverá conter: nome fantasia, razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço 
completo e telefone. 
9.9. Manter, durante toda a execução deste contrato, o número mínimo de postos credenciados, de 
acordo com os parâmetros estabelecidos no subitem 5.50. do Termo de Referência (Anexo 1). 
9.10. Acompanhar a divulgação dos postos autuados e/ou interditados pela Agência Nacional de 
Petróleo (ANP) em razão de problemas com a qualidade do combustível fornecido, bem como 
aqueles que tiveram o cadastro suspenso pela Secretaria da Fazenda do Estado e divulgar a 
informação, imediatamente, a Câmara Municipal, além de providenciar o descredenciamento e a 
substituição por outro estabelecimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 
9.11. Disponibilizar uma central de atendimento ao usuário, que possibilite o acesso, por meio de 
ligação telefônica 24 (vinte e tivatro) horas por dia em quaisquer dias da semana  a fim de 
prestar suporte técnico visando solucionar problemas, falha e esclarecer questões técnicas 
relacionadas ao funcionamento e utilização do sistema, sempre que necessário, não sendo aceito 
sistema de atendimento eletrônico. 
9.12. Disponibilizar consultor, com conhecimento e experiência para atender todas as demandas 
relacionadas ao funcionamento do sistema contratado e com a competência necessária para realizar, 
em nível gerencial, quaisquer alterações da base de dados, bem como solucionar problemas, 
promover alterações e melhorias de sistema, independentemente da existência da central de 
atendimento ao usuário. 
9.13. Disponibilizar profissional qualificado, com conhecimento e experiência para atender as 
demandas relacionadas ao funcionamento do sistema contratado, durante toda a fase de implantação 
do sistema. 
9.14. Providenciar para que os critérios de crcdcnciamento dos postos de combustíveis à rede de 
estabelecimentos sejam públicos e abertos a novas adesões dos postos e redes que tenham interesse 
em se credenciar. 
9.15. Manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação. 
9.16. Responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante. 
9.17. A Contratada em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o 
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada 
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pela Câmara Municipal e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador 
judicial, comunicar imediatamente, por escrito, a Câmara Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA-DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO  
CONTRATANTE  

10.1. Indicar, formalmente, Gestor de Contratos para acompanhamento da execução contratual. 
10.2. Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção. 
10.3. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DAS MEDICÕES DOS SERVICOS PRESTADOS E  
FATURAMENTO  

11.1. A remuneração da prestação dos serviços se dará por meio de valor variável mensal referente 
aos abastecimentos realizados, considerando a da taxa de administração. 
11.2. Para fins de faturamento e pagamento, cada competência mensal será dividida em dois 
períodos: 
11.2.1. O primeiro compreenderá o período entre os dias 1° e 15 de cada mês; 
11.2.2. O segundo compreenderá o período entre o dia 16 e o último dia de cada mês. 
11.3. A Contratada deverá emitir um documento de cobrança para cada período, devendo realizar o 
faturamento parcial em caso de período incompleto. 
11.4. Serão considerados somente os abastecimentos efetivamente executados e apurados da 
seguinte forma: 
11.4.1. A Contratada obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pela Taxa de 
Administração "T" (%)  -2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimo por cento negativo) na qual 
deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, Benefícios e 
Despesas Indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza: 
11.4.2. A remuneração da Contratada será resultante da aplicação da Taxa de Administração (%), 
somada de uma unidade (conforme fórmula abaixo), ao efetivo montante total dos gastos incorridos 
pelo Contratante com o abastecimento da frota de veículos na quinzena em referência, constante do 
relatório analítico de despesa, devidamente aprovado pelo Gestor Pleno; 

Pci=il+ T 

100 -1  

Onde: 
Pq = valor total do pagamento em uma determinada quinzena; 
T = taxa de administração; 
G = gastos incorridos pelo Contratante com o abastecimento da frota de veículos da quinzena. 

11.5. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável durante a vigência 
do contrato e de suas possíveis prorrogações, mesmo que seja negativo. 	 / 
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11.6. Será permitido ao Contratante negociar os preços de combustíveis diretamente com os postos 
credenciados. 
11.7. Os valores dos combustíveis fornecidos pela rede credenciada serão faturados de acordo com 
o preço à vista de bomba e/ou do negociado diretamente com o estabelecimento, caso essa 
possibilidade tenha sido efetivada. 
11.8. Os pagamentos à Contratada somente serão realizados após a efetiva prestação dos serviços, 
nas condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo 1) e neste Contrato, que deverá ser 
comprovada por meio do Atestado de Realização de Serviços, emitido pelo Gestor Pleno. 
11.9. No início de cada período, a Contratada encaminhará ao Gestor Pleno, demonstrativo analítico 
dos combustíveis utilizados pelo Contratante referentes ao período imediatamente anterior, no prazo 
de até 3 (três) dias úteis. 
11.10. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis  o Gestor Pleno irá realizar a análise do demonstrativo 
encaminhado, emitirá o ateste referente aos combustíveis efetivamente utilizados e autorizará a 
emissão da Notas Fiscais/Faturas pela Contratada. 
11.11. As Notas Fiscais/Faturas deverão serem encaminhadas no prazo de 2 (dois) dias úteis da 
autorização constante no subitem anterior. 
11.12. Tais Notas Fiscais/Faturas deverão ser acompanhadas de documentação que comprove a 
regularidade fiscal e trabalhista da Contratada. 
11.13. Após o recebimento da documentação completa, o Gestor Pleno emitirá, em até 5 (cinco)  
dias úteis,  o Atestado de Realização dos Serviços e encaminhará ao setor competente para exame e 
pagamento. 
11.14. Caso algum documento especificado em item anterior não seja entregue, o prazo deste item 
não começará a transcorrer até a efetiva regularização. 
11.15. O prazo de emissão do Atestado de Realização dos Serviços não transcorrerá caso existam 
notificações à Contratada com prazo de resposta expirado, iniciando sua contagem quando 
regularizada a situação que ensejou a notificação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DOS PAGAMENTOS  
12.1. Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do Contratante, exclusivamente através de 
TED - Transferência Eletrônica Disponível,  preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal,  em conta específica da empresa vencedora (pessoa jurídica)  desta licitação, 
em até 10 (dez) dias,  após a emissão do Atestado de Realização dos Serviços pelo Gestor Pleno do 
Contratante, mediante a apresentação das correspondentes Notas Fiscais/Faturas pela Contratada. 
12.2. Não será admitida em hipótese alguma a emissão de Boleto bancário. 
12.3. Eventual Serviços onerará verba Federal, Estadual e Municipal, constante no orçamento 
vigente, desde que existam recursos disponíveis. 
12.4. Os pagamentos obedecerão a respectiva Ordem Cronológica, estabelecida no artigo 5° da Lei 
de Licitações e Contratos n° 8.666/93 e suas alterações. 
12.5. Nas Notas Fiscais emitidas, deverão constar o n° deste Processo obrigatoriamente. 
12.6. Todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, máquinas, transportes e 
traslados, estadias, diárias, gratificações, seguro de pessoal, seguros em geral, outras de natureza 
trabalhista, previdenciária e fiscal e, ainda outras inerentes aos serviços contratados, são de 
responsabilidade exclusiva da Contratada. 
12.7. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento 
em dias de expediente no Contratante. 	 1 
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12.8. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para 
pagamento, sendo iniciada nova contagem, somente após a regularização dessa documentação. 
12.9. Quando for constatada qualquer irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, será imediatamente 
solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 
deverá ser encaminhada a Administração no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
12.10. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da 
Contratada no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
do Estado de São Paulo - CADIN ESTADUAL", que será obrigatoriamente consultado, por ocasião 
da realização de cada pagamento. 
12.11. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar 
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador 
judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está 
cumprindo o plano de recuperação judicial. 
12.12. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais 
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do 
plano de recuperação extrajudicial. 
12.13. A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 12.11. e 12.12. assegura ao 
Contratante o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DAS RESCISÃO E SANÇÕES  
13.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese 
prevista nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações, autorizam, desde já, o Contratante a rescindir unilateralmente o contrato, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 
do mesmo diploma legal. 
13.2. Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, 
que a Contratada declara conhecer integralmente. 
13.3. No caso de rescisão administrativa unilateral, a Contratada reconhecerá os direitos do 
Contratante em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a 
licitação. 
13.4. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização 
civil da Contratada pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. 
13.5. A aplicação das penalidades não impede o Contratante de exigir o ressarcimento dos prejuízos 
efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela Contratada. 
13.6. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência 
ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações 
legais. 
13.7. No caso de a Contratada estarem situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do 
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das 
demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DA ALTERÂCÃO CONTRATUAL  
14.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, da Lei n° 8.666, de 1993, 
mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento. 



Câmara Municipal de Guzoffindía 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoal Guzzo, 1087— CEP 1.5.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 
e mal!: cm quzoIandiayahoo. com, br -  Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de São Paulo 

14.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de 
seu valor inicial atualizado, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, que 
poderão ultrapassar o limite indicado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DAS PENALIDADES PELAS INFRACÕES  
CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGACÕES ASSUMIDAS  

15.1. Independentemente das responsabilidades civil e/ou criminal, bem como das sanções previstas 
no art. 70  da Lei n° 10.520/02, o descumprimento das obrigações acordadas sujeitará a Contratada 
às seguintes multas: 
15.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global deste contrato, no caso do 
descumprimento total da obrigação assumida; 
15.1.2. Multa diária de 1% (um por cento), calculada sobre o serviço não entregue no prazo 
avençado, no caso de descumprimento parcial da obrigação assumida. 
15.2. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras. 
15.3. Da aplicação de multas caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação do ato. 
15.4. A(s) multa(s) será(ão) descontada(s) do(s) pagamento(s) eventualmente devido(s). 
15.5. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na foi-ma prevista no parágrafo anterior e 
decorrido o prazo de 6 (seis) dias,  contados da data do recebimento da respectiva notificação, a 
cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção 
monetária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar a 
multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na variação da [NPC-IBGE, ou 
do índice que venha substituí-lo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DA TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO  
16.1. A Contratada não poderá transferir ou subcontratar o objeto deste contrato, no todo ou em 
parte, sob pena de rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  
1 7. 1 O contrato administrativo será fiscalizado pela servidora efetiva Kenia Vieira Lofcgo Dias, 
diretora administrativa da Câmara Municipal de Guzolândia (Portaria n° 02-2022). 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-DO FORO 
18.1. Para todas as questões divergentes oriundas do presente Contrato não resolvida 
administrativamente será competente o Foro da Comarca de Auriflama-SP, renunciando as partes a 
qualquer outro por mais especial que possa ser. 
18.2. E assim, por estarin justos e contratados, as partes livres de qualquer erro, dolo, coao, 

simulação ou fraude, assinam o presente em três vias de igual teor para um só fim, na presença de 
duas testemunhas que a tudo presenciaram, para que supra seus regulares efeitos de direito. 

Guzolâtidia, 04 de maio de 2022. 

Q- 
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PELA CONTRATANTE: 	 > 
Sidney Carlo-s-Gonçalves 

Presidente da Câmara Municipal 

PELA CONTRATADA: 

Procurador Jurídico 

PATRICIA APARECIDA Assi1ad3debsma digital por 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada no gerenciamento e fornecimento de 

cartões para abastecimento de combustível automotivo para o Poder Legislativo. 

2. DA JUSTIFICATIVA: o objetivo da contratação é de interesse público, pois visa a dar suporte 

as funções legislativas. 

3. BASE LEGAL: Lei n° 8666/93. 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

4.1. Conforme Termo de Referência elaborado pela Prefeitura de Guzolândia. 

4.2. Veículo marca/modelo IIChev Cruze LTZ NBA T; Placa FIM 7308; 

4.3. Consumo médio anual de 5551ts gasolina; 

4.4. Sem condutor de veículo especifico; 

S. VIGÊNCIA DO CONTRATO: Conforme Edital elaborado pela Prefeitura Municipal. 

6. DA ACEITABILII)ADE DA PROPOSTA: Conforme Edital elaborado pela Prefeitura 

Municipal. 

7. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Minuta do Contrato anexada ao 

Edital, elaborado pela Prefeitura Municipal. 

7.1 A dotação orçamentária que regerá tal contratação está inserida na classificação econômica 

financeira: 

01-Poder Legislativo 
01 01 00 - Câmara Municipal 
01.03 1.0001.2001.0000 - Manutenção das Funções Legislativas 
005 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
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8. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

O contrato administrativo será fiscalizado pela servidora efetiva Kenia Vieira Lofego Dias, diretora 

administrativa da Câmara Municipal de Guzolândia (Portaria n° 02-2022). 

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS: 

Conforme Minuta do Contrato anexada ao Edital, elaborado pela Prefeitura Municipal. 

Guzolândia, 15 de fevereiro de 2022. 

Sidney Car1osonça1ve 

PRESIDENTE 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA 
CONTRATADO: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 05/2022 
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO 
E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO 
DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E 
DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS". 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n°01/2011 do TCESP; 
C) 	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com 
o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico 
do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 20  das Instruções 
n° 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo ate seu julgaincnto final e comequentç pub1ia9ão; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Guzolândia, 04 de maio de 2022. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE+ 
Nome: Sidney Carlos Gonçalves 
Cargo: Presidente/Vereador 
CPF: 092.679.61 8.-61 
Assinatura: 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGACÃO DO CERTAME OU RATIFICACÃO DA 
1)1 SPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO:  
Nome: Sidney Carlos Gonçalves 
Cargo: PresidenteNereaor 
CPF: 092.679.618-61 
Assinatura: 

RESPONSÁVEIS OUE ASSINARAM O AJUSTE:  
Pelo contratante: 
Nome: Sidney Carlos Gonçalves 
Cargo: Presidente/Vereador 
CPF: 092.679.618-e 
Assinatur,  

Pelo contratante: 
Nome: Sidney Carlos Gonçalves 
Cargo: Presidente/Vereae or 
CPF: 092.679.918-,e 
Assinatur 

92.679..18- 
Assinatur 

Pela contratada: 
Nome: Patrícia Aparecida de Lima 
Cargo: Representante 
CPF: 315.737.018-90 
Assinatura: 

PATRICIA 	 Assinado deforma digital 
por PATRICIA APARECIDA DE 

APARECIDA DE 	UMA:31513701890 

LIMA:31 573701890  Dados; 2022.05.06 14.14:37 
-0300 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Sidney Carlos Gonçalves 
Cargo: Presidente/Vere,ador 
CPF: 092.679.6.11  -2 
Assinatura 	 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome: Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Cargo: Diretor Administrativo 
CPF: 151.658.748-00 
Assinatura: 	L.UL 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*: Responsável pela Licitação 

Tipo de ato sob sua responsabilidade:  Portaria n° 06 2022 

Nome: Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Cargo: Diretor Administrativo 
CPF: 151.658.748-0 
Assinatura: 	Yl"à I Ão~ 

(*) 
- O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas fisicas que 

tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes: de 

responsáveis por ações de acompanhamento, monitorarnento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 

responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e 

de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o 

signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e 

Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução n° 11/2021) 
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ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA 

Nome: Sidney Carlos Gonçalves 

Cargo: Presidente 

CPF: 092.679.618-61 

Período de gestão: 01/01/2021 a 31/12/2022 	 - 

Obs. 1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 

2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o exercício. 

3. Anexar a "Declaração de Atualização Cadastral" emitida pelo sistema "Cadastro 

Corporativo TCESI - CadTCESP", por ocasião da remessa do presente documento ao TCESP. 

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro 

TCESP, conforme previsto no Artigo 2° das Instruções n )  01/2020, conforme "Declaração de 

Atualização Cadastral" ora anexada (s). 

O)  

Kenia Vieira Lofego Dias Zanoni 
Assinatura do responsável pelo preenchimento 


