
 

 

 

 

DISPENSA Nº 009/2022 – LEI Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 3688/2021 

 

 

 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da 

Lei 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 3688/2021  

 

 

A Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, em conformidade com art. 75, inciso II – da Lei 

Federal n.º 14.133/2021 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 14.133/2021, torna 

público aos interessados que a administração municipal, através da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e meio Ambiente, pretende realizar a  “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE AUTO-GESTÃO INTEGRADA DE FROTAS 

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE CARTÃO 

MAGNÉTICO OU CHIP, GESTÃO DE FROTA INTEGRADO COM SIS/APLIC 

LAYOUT ATUAL PARA ATE 200 VEÍCULOS”., para atender às necessidades da 

Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta 

de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a 

administração escolherá a mais vantajosa. 

 

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 12/07/2022 às 18:00 HRS  
A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Jaciara, sito a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 1075, Centro, Jaciara-MT – CEP – 78.820-

000, no horário de 12h00min às 18h00min, em dias úteis ou pelo 

email: licitacao@jaciara.mt.gov.br, até a data limite. 

 

O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do 

Município https://www.jaciara.mt.gov.br/transparencia/licitacao-e-contrato/DISPENSA-LEI-

14133-2021/, ou através do email: licitacao@jaciara.mt.gov.br. Outras informações poderão 

ser obtidas na Sala da CPL, sito a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 1075, Centro, Jaciara-

MT – CEP – 78.820-000, no horário das 12h00min às 18h00min de segunda a sexta feira. 

 

 

Jaciara, 07 de Julho de 2022. 

 

 

 

 

Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo 

Presidente Comissão de Licitação e Contratos 

 

 

 

 

DISPENSA DE VALOR Nº 009/2022 
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COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 

 

 

O MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, Inscrito no CNPJ/MF nº 03.347.135/001-90, com sede 

à Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 1075 - Centro, Jaciara-MT - CEP – 78.820-000, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e meio Ambiente, torna público que, 

realizará Chamada Pública, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos 

termos artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste 

Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor 

proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir: 

 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES:  

DIA 12/07/2022, ÀS 18:00 HRS. 

 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE CUIABÁ/MT 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

licitacao@jaciara.mt.gov.br 

 

LINK DO EDITAL: https://www.jaciara.mt.gov.br/transparencia/licitacao-e-

contrato/DISPENSA-LEI-14133-2022/ 

 

1.0. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto desta Chamada Pública a  “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE AUTO-GESTÃO INTEGRADA DE FROTAS 

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE CARTÃO 

MAGNÉTICO OU CHIP, GESTÃO DE FROTA INTEGRADO COM SIS/APLIC 

LAYOUT ATUAL PARA ATE 200 VEÍCULOS”. 

 

1.2. Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos: 

1.2.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

1.2.2. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA; 

 

2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de Jaciara/MT, para exercício 

de 2022, na classificação abaixo: 

 

01.06.01.15.452.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Sec. de 

Infraestrutura. 

 

3.0 – DO VALOR ESTIMADO: 

2.2.1 - O valor global estimado para contratação será de : R$ 52.020,00 (Cinquenta e dois 

Mil e Vinte Reais). 

 

4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO: 

 



 

 

4.1. A presente CHAMADA PUBLICA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 

(TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos 

deverão ser encaminhados ao e-mail: licitacao@jaciara.mt.gov.br, preferencialmente 

fazendo referência a DISPENSA DE VALOR Nº 009/2022. 

 

4.1.1. Habilitação Jurídica, Fiscal e Qualificação Técnica: 

 

4.1.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – Cartão CNPJ; 

4.1.1.2. Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição 

de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de 

eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou 

sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a 

instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI; 

4.1.1.3. Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

4.1.1.4. Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual; 

4.1.1.5. Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal); 

4.1.1.6. Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

4.1.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

4.1.1.8. Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das 

entidades (RG); 

; 

4.1.2. Proposta de Preço/Cotação: 

 

4.1.2.1. A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II 

deste Edital. 

4.1.2.2. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste 

Edital serão desconsideradas julgando- se pela desclassificação. 

4.1.2.3. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital. 

Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração. 

 

5.0 – DO PAGAMENTO: 

 

5.1. O pagamento será efetuado pelo (a) contratante até o 10 (décimo) dia após emissão de 

relatório de Prestação de Serviço, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor 

competente. 

5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal 

apresentada durante o processo de habilitação. 

 

 

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 



 

 

6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, 

por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, 

devidamente justificado. 

6.2. O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, 

sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação. 

6.3. A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, 

ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município. 

 

 

 

Jaciara - MT, 07 de Julho de 2022. 

 

 

 

 

Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo 

Presidente Comissão de Licitação e Contratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

SISTEMA DE AUTO-GESTÃO INTEGRADA DO FROTAS SOFTWARE DE 

GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO 

MAGNÉTICO OU CHIP, GESTÃO DE FROTA INTEGRADO COM SIS/APLIC 

LAYOUT ATUAL PARA ATÉ 200 VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JACIARA - MT. 

1.1 PLANILHA COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO. 

 

ITE

M 

UNIDADE 

COD. TCE 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

1 00056076 

UNIDADE 

(cód.: 1) 

 

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE 

COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTÃO 

MAGNÉTICO OU CHIP, GESTAÕ DE 

FROTA INTEGRADO COM SIS/APLIC 

LAYOUT ATUAL PARA ATÉ 200 

VEICULOS 

R$ 4.335,00 R$ 

52.020,00 

VALOR TOTAL R$ 

52.020,00 

(CINQUENTA E DOIS MIL E VINTE REAIS) 

 

2 -JUSTIFICATIVA: 

 

2.1. Justifica-se está contratação com a finalidade de definir o conjunto de 

elementos técnicos e operacionais que deverão nortear a execução dos procedimentos 

administrativos, para a contratação de pessoa jurídica na prestação de serviços de 

fornecimento de sistema único integrado de captura eletrônica de dados para o 

gerenciamento, controle e gestão da frota municipal, fornecimento de combustíveis. 

2.2. A contratação de empresa para o gerenciamento da frota, fornecimento de 

combustíveis por meio de SISTEMA VIA WEB, reduzirá os custos e proporcionará um 

melhor controle orçamentário e financeiro, como a otimização e rendimento do 

veículo, prolongando sua vida útil. 

 

 

1. DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA. 



 

 

 

1.1. DO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA: 

1.1.1. O Sistema de Gerenciamento do Controle Eletrônico de Combustíveis se fará 

através de abastecimento por cartão magnético, para maquinas e veículos oficiais ou 

oficializados, e deve: 

a) Prever a possibilidade de abastecimento através da inserção do número do cartão 

eletrônico, código e senha do condutor, nome da Secretaria, quantidade de litros, 

hodômetro/horímetro, cidade onde abasteceu; 

b) Somente permitir o abastecimento sem a apresentação do cartão magnético de 

abastecimento do veículo em caso fortuito, desde que devidamente autorizado pelo 

responsável pelo setor de gerenciamento da Frota Municipal; 

c) Os condutores deverão ser previamente cadastrados e autorizados, cujas senhas e 

cadastros pessoais serão individualizados; 

d) Possibilitar bloqueio temporário e/ou cancelamento do cartão, 2ª (segunda) 

via,verificação de saldos e possibilidade de cancelamento da cota/limite em caso de 

transferência para outro cartão eletrônico, desde que autorizado e dentro da mesma 

Secretaria; 

e) Possibilitar o abastecimento em qualquer dos postos credenciados ou licitados para 

os casos dos veículos em deslocamentos a serviço fora do município; 

f) Possibilitar relatórios gerenciais de consumo em litros por cartão; consumo em litros 

por quilometro rodado por veículo; monitoramento total das despesas de combustível 

por veículo/mês; consumo em litros por Secretaria; horário e dia de abastecimento, 

emissão de relatórios do tipo composição de frota, histórico de consumo de combustível 

,histórico de quilometragem da frota, postos disponibilizados utilizados no 

abastecimento, utilização de combustíveis por usuário, usuários cadastrados por 

Secretaria, bem como outros relatórios relativos a consumo de combustíveis, 

mensalmente ou quando solicitado a qualquer tempo;  

g) Disponibilizar formas de cancelamento imediato de cartões em caso de extravio ou 

destruição, substituindo-se imediatamente a partir da comunicação do Departamento de 

frotas ao contratado; 

h)Ser instalado o equipamento para uso dos cartões magnéticos de controle nos Postos 

revendedores de combustível contratados com o Município; 

 

1.1.2. Os Cartões Eletrônicos deverão ser emitidos em prazo não superior a 48 

(quarenta e oito) horas, ser enumerados, controlados, individualizados e vinculados aos 

veículos oficiais da Prefeitura Municipal e ainda serão emitidos relatórios contendo o 

registro do hodômetro/horímetro referente a cada abastecimento feito pelo veículo, bem 

como, a média de quilometragem feita por litro de combustível gasto, posto de 

abastecimento, quantidade de litros abastecida e nome do motorista/responsável; 

1.1.3. Os Cartões Eletrônicos somente deverão ser emitidos através de solicitação 

expressa pelo departamento de frotas, que fornecerão as informações mínimas, tais 

como: Secretaria, Placa e Modelo do veículo, Servidor (es) a serem cadastrados, 

quantidade de litros por cartão, garantindo-se o acesso através de senha individual; 

Os cartões eletrônicos serão disponibilizados sem taxa ou custos adicionais da 

confecção; 

1.1.1. Os cartões eletrônicos terão operação "ONLINE", sendo o abastecimento em 

litros, inclusive ficando a cargo do departamento de frotas controlar a quantidade 



 

 

disponível a estipulação da litragem a ser abastecida (Mediante consulta prévia de 

saldo) no momento do registro do abastecimento; 

1.1.2. Todos os abastecimentos deverão constar nos relatórios emitidos pelo 

sistema de gerenciamento, sendo de rede credenciado ou licitado. 

1.1.3. Para o gerenciamento de combustível o módulo deverá permitir o cadastro de 

forma online de gestores com perfil e níveis de alçadas para cada uma das divisões da 

Prefeitura Municipal, controle e notas de empenhos, relatório frota com cota, 

condutores, cartões, localizador de veículos. Faturas “on line”, relatórios de 

fechamentos, gerenciais e consumo, rede credenciada, dashboard, e portal da 

transparência. 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

2.1. A CONTRATADA deverá informar o seu preposto e encaminhar os serviços 

conforme solicitação do setor competente que ocorrerá com acompanhamento do 

servidor responsável pelo recebimento e fiscalização da execução do contrato. 

2.2. A CONTRATADA deverá manter a identificação do seu preposto de forma 

visível enquanto este permanecer no âmbito da administração pública. 

2.3. A CONTRATADA deverá encaminhar os materiais conforme solicitação do 

setor competente que ocorrerá com acompanhamento do servidor responsável pelo 

recebimento e fiscalização da execução do contrato. 

2.4. O serviço deverá ser executado corretamente e sem danos. 

2.5. A empresa deve prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações inerentes ao fornecimento do 

objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das 

deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE. 

2.6. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE para 

acompanhamento da execução do presente contrato. A existência da fiscalização de 

modo algum diminui ou atenua a responsabilidade do fornecedor, em caso de danos 

causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado conforme Artigo.70daLeinº 

8.666,de1993. 

2.7. Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à 

comprovação da qualidade dos serviços, permitindo a verificação de sua conformidade 

com  as especificações. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA 

 

3.1. Define-se por serviço informatizado de gerenciamento de frota, em tempo real: 

a disponibilização e operação de sistema integrado de gerenciamento das despesas e 

informações dos veículos pertencentes às frotas do contratante, com captura eletrônica e 

instantânea das transações de consumo, com fornecimento de produtos e serviços 

automotivos em rede credenciada de fornecedores, mediante ressarcimento; além do 

fornecimento de aplicativo gerencial para a efetiva gestão e controle. 



 

 

 

3.1.1. Gestão de abastecimento interno - O sistema deve possui aplicações para a 

gestão do consumo realizados nos postos internos, tanques próprios, caminhões tanques 

e melosa gerindo o consumo dos equipamentos e maquinados em campo. 

 

3.2. Aplicativos Mobile o sistema deve possuir aplicativos em Android/IOS de 

suas principais funções administrativas a fim de tornará ágil o gerenciamento da frota. 

 

6.3.1 Aplicativo de gestão, O sistema deve possuir aplicativo para uso de 

gestores e condutores, compatível com as plataformas Android, IOS e acessíveis via 

web em formato responsivo com suas principais funções administrativas a fim de tornar 

ágil o gerenciamento da frota. Funções requeridas nos aplicativos: 

 Consulta de saldo 

 Alteração de saldo 

 Correção do Odômetro 

 Consulta de veiculo 

 Consulta de condutor 

 Consulta de fornecedores 

 Histórico de abastecimento por usuário, veiculo e fornecedor. 

 

 

3.3. Cadastramento do Administrador do Sistema 

 

A CONTRATANTE designará servidor para exercer esta função, o qual irá operar 

gerenciar emanteras informações pertinentes ao uso do sistema, bem como 

cadastramento de usuários, os quais terão acesso apenas às informações através de 

relatórios e telas de consulta.Toda operação se dará mediante identificação e senha 

pessoal eintransferível. 

 

3.4. Cadastramento dos veículos 

No mínimo, asseguintes informações deverão constar do cadastro: 

Tipo; 

Placa; 

Chassi; 

Marca; 

Modelo; 

Anodefabricação; 

Centrode Custo(sehouver); 

Tipo de Combustível;Capacidade do Tanque (litros); 

Quilômetros rodados-marcação do hodômetro; 

Dados da vida mecânica do veículo. 

3.5. Cadastramento dos condutores 

No mínimo, as seguintes informações deverão constar do cadastro: 

Nome; 

Matrícula funcional; 

Centro de Custo (se houver); 

Senha de permissão de uso (pessoal e intransferível);  



 

 

Carteira Nacional de Habilitação. 

 

 

4. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

4.1  Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 

4.2  Efetuar o Pagamento à Contratada; 

4.3  Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

quando for o caso. 

4.4  Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada. 

4.5  Documentar as ocorrências havidas. 

4.6  Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

Licitação. 

4.7  Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

5.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 

das Dotações Orçamentárias das Secretarias que solicitarem. 

06.         FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

6.1  Ficara responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços o 

funcionário público municipais da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. ERIC 

EDRAS DE SOUZA MENDONÇA designado como FISCAL DE CONTRATOS 

da Secretaria Municipal de Infraestrutura através da PORTARIA Nº. 037/2021 DE 

11 DE JANEIRO DE 2021, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da 

Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

 

 

Jaciara-MT, 01 de Julho de 2022. 

 

__________________________________ 

ERIC EDRAS DE SOUZA MENDONÇA 

DIRETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
 

 



 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

DISPENSA DE VALOR Nº 009/2022 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI Nº 14.133/2021 e DECRETO 

MUNICIPAL Nº 3688/2021  

 

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE 

AUTO-GESTÃO INTEGRADA DE FROTAS SOFTWARE DE GERENCIAMENTO 

DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CHIP, GESTÃO 

DE FROTA INTEGRADO COM SIS/APLIC LAYOUT ATUAL PARA ATE 200 

VEÍCULOS”. 

Valor Global da Proposta;  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

ITEM UNID. QTDE. DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

1 

00056076 

 

 

Uni 

(Cód 01) 2 

SOFTWERE DE 

GERENCIAMENTO DE 

COMBUSTÍVEL POR MEIO DE 

CARTÃO MAGNÉTICO OU CHIP, 

GESTÃO DE FROTA 

INTEGRADO COM SIS/APLIC 

LAYOUT ATUAL PARA ATÉ 200 

VEÍCULOS 
   

Validade da Proposta 60 dias; 

 

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente 

por conta da Empresa contratada; 

 

Razão social; - Nº do CNPJ: 

Endereço: 

 

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital. 

 

 

Jaciara, ________ de ____________________ de 2022. 

 

____________________________________ 

Assinatura do Responsável CPF: 

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se 

houver. 

 

 

 

 


