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EDITAL
pneeÃo PRESENcTAL No z3l2019 - sRP

1. DISPOSIçOES PRELIMINARES

O UUtttCÍprO DE AREIA BRANCA, por através da PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no

CNPI sob o no 13.100.995/OOO1-04, com a participação do FUNDO MUNICIPAL DE

lsststÊlcrl socrAL, inscrito no CNPJ sob o no 14.787 .7 2010001- 53 e do FUNDO
MUNICIpAL Of SlúOe, inscrito no CNPJ sob o no 11.402.091/0001-08, por intermédio de

seu Prêgoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no 3l9l2Ol9, torna público, para

conhecimento dos interessados, que fará reallzar licitação do tipo MENoR PREçO POR ITEM,
sob a modalidade PREGÃo PRESENCTAL No 2312019 SRP.
DÂTA DE ABERTURA: 18 de dezembro de 2019.
HoRÁÍuo: o8h (oito horas)
LOCAL DA sessÃO pÚstlcl: Praça Joviniano Freire de oliveira, s/no, Centro.
1.1, A licitação será regida na forma da Lei no Lo.52o/o2, Lei no 8.666/93, Decreto Municipal
no 958/201d e Decreto Municipal no a64/2oL7, e ainda, pela Lei Complementar no 72312006 e

IN 05/2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.2. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
ANEXO I . TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO II - N4ODELO DE PROCURAÇAO;
ANEXO III - MODELO DE DECLARAçÃO REQUISITOS DE HABILITAÇAO;
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES;

ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; C

ANEXO VI - I'4INUTA DO CONTRATO

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços visando realizar a contratação
de empresa para r.eaii.ar. o fornecimento de combustíveis derivados de petróleo, destinados
aos veiculos das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo

Municipal de saúde deste Município, nos termos do Decreto Municipal no 864120t7, conforme

especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital.

3. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

3.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos

orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2019 deste Município e dos respectivos

Fundos Municipais de Assistêncii Social e aÀ Saúde com dotação suficiente, obedecendo à

classificação pertinente.

4. CONDIçõES PARA PARTICIPAçÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências,

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que dêtenham

atividade compatível e pertinente com o seu objeto;
4.1.1, Facê a peculiaridade do objeto, não será reservada cota de item, nos termos do Inciso

II, art.49, da LC 123/06.
4.2. O(s) posto(s) de abastecimento deverá(ão) estar localizado(s) a uma distância máxima

de 20 km (vinte) da sede do Município, percorridos em estrada pavimentada ou, no mínimo,

calçada;
4,3, fstarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo

licitatório, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das situações a sêguir:
a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
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b) Consórcios de empresas, qualquer que seja s'R forma de constituição;

"j Erpruru, que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
píblica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que esteiam punidas,

com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;

áJ sã*iao1. de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem

aásim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico,

4.4, A participação na licitação im[orta total ã irrestrita submissão dos proponentes às

condições deste Ed ita l.

5, DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAçÃO

5.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, por intermédio

de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar

deste certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega

dos envelopes, identificarise, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento

equivalente;
sli. õ ir"ããn.iamento é condição obrigatória para a participação das Licitantes neste Pregão,

ou seja, ofertar propostas (lanêes), bem com praticar todos os demais atos inerentes a este

certame, podendo ,tilira.. como modelo o estabelecido no Anexo Ii deste Edital;

5.3. O' credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou

instrumento particular, neste último caso acompanhado de cópia do contrato social vigente da

empresa que representa, com poderes para formular ofertas e lances de preços' oferecer

recursos e'desisiir deles e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do

piãpo*nt", procuração ou ca rta de credenciamento firmada pelo representante legal da

emoresa, nogtermo;de seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse a

,"i'uÉi"'.unãao, visando à comprovação da condição do titular, para delegar poderes ao

iãpràI"Ãiunt" a ser credenciado. E imprescindível que estejam expressos.os poderes

aãj"óáàoi, inclusive os de firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso e

fiatúar tóoos os demais atos pertinentes ao certame. e, no caso de ser sócio, 
. 
proprietá rio,

ãirióànt" ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo

Êstãtuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e

assumir obrigações em decorrência de tál investidura, exibindo a Carteira de Identidade ou

outro documento equivalente;
i.e. Ir t-i.ituntes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente

ãi'i"qri.iior Je habititaçãof como condição para i -participação 
nesta licitação, conforme

àLporio no inciso VII do art. 40 da Lei no 7o.52Ol2OO2 e inciso v do art. 10o do Decreto

úunicipat no 958/2018. A referida declaração deverá ser apresentada juntamente com o

documento de credenciamento, fora dos envelopes que contêm os documentos de habilitação e

;;;to;i", podendo utitizar_como modeto o estabelecido no Anexo III, deste Edital;

5.5, A proponente que nao trouxer o documento referente ao credenciamento, não terá sua

ãiãpottu pãr escrito'invatiaaãa, mãs não poderá participar das fases de lances. Pode até ser

ãetiu radu'ren.udora, desde que nenhum lance verbal supere, em menor preçor a.sua proposta

óõi àrarito ou que as demais proponentes venham a ser desclassificadas, sucessivamente, na

habilitação;
5.6. Nã; será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para

mais de uma Licita nte;
5.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser

como assistente ao ato Público.

6. DA APRESENTAçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1.AreuniãopararecebimentoeaberturadosenvelopescontendoaPropostadePreçoseoS
oocumentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este

Edital; 
f z
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6.2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e

"Documentos de Habilita;ão", devidamente lacrados, em papel não transparente e separados;

6,3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes

inform es:

6.4, O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contendo as

u intes informa

6.5. Não será admitido o encaminhamento de proposta v ia fax, postal, por meio eletrônico ou

similar;
e-.à. Apar o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituições de

quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;

i.Z. ô recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra o

Município, observadas as prescrições da legislação específica'

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

7.1. O envelope "1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter:

i,i.r, etrl 'eroportulr; Oá ereços da(s) Licitantã(s), redigida com clareza, em língua

portuguesa; salvo quaÀto a àxpreésões têcnicas de uJo corrente. sem alternativas, emendas,

.urr1.át ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por

seu preposto, legalmente estabelecido;
i.i.i. 'Or pieçois serão apresentados em algarismos para os valores unitários e totais dos

itens, e em'algãrismos e por extenso o valor global da porposta, cotados em moeda nacional e

à"ôÉOãrao toias as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com

embalagens, encargos sociais, trabathistas e previdenciá rios, frete, seguro, instalação,

ãtiqútü"ti, mão-d1-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do objeto

ãài-t" L,Zttááaà. Não será 
'permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em

separado;
;:i:i:i. br preços unitários poderão estar expressos em até três casas decimais, sendo que o

valor total será arredondado para duas casas decimais'
7.1,3. Razão Social e cNpj, endereço completo, telefone/fax para contato, no da conta

.orr"nt", agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail);

7.1.4, Desãrição detalhada do objeto da licitação, com as características técnicas, observando-

se as especifiáações contidas no Anexo I - Termo de Referência;

7,1.5, irazo dé fornecimento será imediato, mediante apresentação de autorização para o

abastecimento do(s) veículo(s) do Município;
;:i.6: É-i;ii;d; dÉcr"pan.à'eÀitu ot uàtor"t unitários e totais, prevalecerão os unitários e,

havendo discordância êntre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes

últimos;
i:,i.i. ôt preços serão fixos e irreajustáveis durante o período contratado, e deverão trazer

inclusos os impostos, taxas, fretes e iuaisquer outras despesas, inerentes ao objeto licitado.

7.2. A simples participação neste certame implica:
a) a aceitação de todas as condições estabelêcidas neste Pregão;

úi q;"; piazo de vatidade da pioposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contadô da data

eátipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. caso o

f3I
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referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado

como aceito para efeito de lulgamento.

8. Dos DocuMENTos DE xaetlrraçÃo

8.1. Da FoÍma De APresentação
8,1,1, A Licitante dãverá inciuir no envelope no "2", com o título - DOCUMENTOS DE

ÀeãluraçÃo, os seguintes documentos em original (desde que esses possam ficar retidos e
ser autuãdos no processo), por qualquer piocesso de cópia autenticada por cartório

competente ou por servidor áa Ádministração, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;
g.1.2. Curo as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, esses últimos

deverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e facilitar os

traba lhos do Pregoeiro.
8.2. Da Habilltação Jurídica
8.2.1, Registro Comercial, no caso de empresário individual;
g.2.2, Atõ constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais e, no Caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de

documentos de eleição de seus adm inistradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os

ãú:"tir"i Àociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto

da licitação;
g.2.3. óecreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, " u[o áe registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8,3. Da Regularidade Fiscal e Trabâlhistâ
i.S.f. prorã de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da

Fazenda;
g,3.2. piova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,

relativo ao domicílio oú sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível

com o objeto deste Edital;
g.3.S. piova de regulaiidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão

Negativa de Débito - CND;
A.á.S,f. Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou conjuntamente, mediante

ãpr"rentuçao dã prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional expedita nos têrmos

da Portariá Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de 2Ot4;
8,3,4. Certificado de Regularidade do ÊGlS - CRF, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa

Econômica Federal (CEF);
g,3.5, Certidões dà regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, mediante a

upr"i"ntuçao da Certidão Conjunta Negativã de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida

nliva da únião, expedida pelá Procuraãoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da

Receita Federal, conforme Portaria conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 2 de outubro de 20L4,

ufi"iuáu pela portaria Conjunta RFB/PIFN no 1.821, de 17 de outubro de 2OL4; Estadual,

;;;;i"'a apresentação ià C".tiaáo Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda

ÊriãJruf do respectivo-do domicílio ou sedã do licitante; e Munlcipal, mediante apresentação

ãá ôà.tiago Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do

domicílio ou sede do licitante;
ã.á.e, pr*" de inexistência de debitos inadimplidos perante a lustiça do Trabalho, mediante a

apresentação da Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT;

als.z. e cômprovação de regiularidade fiscal somente será exigida no caso de virem a ser a(s)

ãàjuAicatária(s) deõte certarie, nos termos do art.42 da Lei Complementar no t23/2006',

A.á.2.f no entanto, as licitanies deverão apresentar os documentos elencados nos subitens

8.3.1 a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;
g.3,7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste

Éaitát, será(ao) ursegrãdo1s; o prázo de o5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento

ãÀ óü" ro.i"r; decÉ rada 1à)' à(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério do

)r' 4
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Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e

emissão á" 
"rentruiJ 

."rtidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

A3,Z,1.2, A não regularização dã documentação, no prazo previsto no subitem 8,3.7.L.1,

implicará decadência-do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no

art. g1 da Lei no 8.666/93, iendo facultado à Administração convocar as Licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou

revogar a licitação.
8.4, Declaração Relativa e Trabalho De Menores
ó.+.f, oeaaáção firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo rv deste Edital'

ãr.piãrrãnao qüe não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

inJatuUre, e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,

a partir de quatorze anos.
8.5. Da qualificação técnica:
i,S.f, nôgistro vilente do revendedor varejista na Agência Nacional do Petróleo - ANP, de

acordo coÃ a Portãria 116/2OOO, informando bandeira da Distribuidora'

8.6. Da Qualaficação Econômica Financeira
ã,ã.f. CÀrtiOao Négativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor.da sede da

páisãa juríoica, ou ãa execução patrimonia-;, expedida.no domicílio da pessoa física. No caso

do documento mencionado nãtt"'it". não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado

30 (trinta) dias da data de sua emlssão;
A.Z, Os áo.rn.]"ntos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades públicas, dispensam a

neiàssidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no

àocumento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderão ser

conferidos via Internet orrante a sessão, para verificação da regularidade. A Administração

;ã;;;-r*p";rabilizará pela eventuat indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações,

nã- Ão."fito da verificação da habilitação. Ocorrendo essa ind ispon ibilidade e não sendo

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada;

a.g. Nao serão aceitos protocolos de entiega ou solicltação de documento em substituição aos

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

8.9'Promovidaahomologaçãodalicitação,estaserádevidamentecomunicadaatodosos
licitantes, ficando os documántos das demais empresas interessadas em poder do Pregoeiro

iràú u glurau da Comissão de Licitação), pelo prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais a

àocumeátação deverá ser retirada, sob pena de inutilização'

9. DO PROCEDIMENTO E,ULGAIqENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAçÃO

g.l.Nolocal,diaehoraindicadosnopreâmbulodesteEdital,seráabertaasessãode
ái*"ttãr"ntó do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados;

õ.r:-Ápó. a fase de lredenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá a abertura das

Éiõoti"t Je Preços, verificando, prelimina rmente., a conformidade das propostas com os

.."õlLitor estabeláciáos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente

divulgação dos preços cotados pelas licita ntes.classificadas;

9.3'ParafinsdejulgamentoeclassificaçãodaspropostasseráadotadoocritériodoMENoR
PREçO pOR ITEM, observiao, o, pruiot máximos para o fornecimento, as especificações

ieàniãã, e os parâmetrosiniror d'e desempenho e qualidade definidos neste edital e em

seus anexos, bem como a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no

mercado;
ô,+. s"iao qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que

;;;;r""d; a' proposta aã- Ãeioi" p."ço,' em co-nformidade com o Anexo I, e as demais

Licitantes que tenham upr"."niuào froiortur em valores sucessivos e superiores em até 10o/o

ta", pài1ã"t"1 a a" ,"nolp."io. íurJirrgu-ento e ctassificação das propostas será adotado

o critério de menor preço por item;
9.5. Não havendo peto mãnos á'1tl.Ct; propostas de preços na condiçâo definida 1".j:=
unt"riài, aàia" releiionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o maximo

l.s
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de 3 (três), independe ntemente do valor. No caso de empate nos preços, serão admitidas

todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;
g.6. caso duas ou mais propostãs escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio,

também, para determinação da ordem de oferta dos lances;
í.i. ó úágo"iro convidaiá, individua lmentê, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9.3

a g.e, a aÉresentar os lances verbais, a começar pela autora da proposta êscrita de maior

oreco. seouido das demais, em ordem decrescente de valor;
ã.áló prÉsá"iro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como

ã'r"fãi oí úrãátrur -iniÀo fu.u redução dos lances, mediante prévia comunicação às

iicitantes, concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão;
g.g. somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado;

9.10. No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações

aritméticas que conduziram ao vilor'total do item orçado, procedendo-se às correções no caso

àe eventuais erros, tomando-se como Corretos oS preços unitários e por escrito. As correções

efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;

í,ii. será(ão) vencedora(s) àquela(s) que ofertar(em) o menor preço por item;

9.12, A etapa de lances será consid'eiaàa encerraàa quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas

ãi- pá.ti.ipu'"t"s qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou

quando encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9'8;
d,fS, Curo não se realizem Iances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre

ãií pioposta«s) escrita(s) Je menorlesj preço(s) e o vator estimado para a contratação,

nàãnáo ,"auOà'a aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no

iermo de Referência - náexo I deste Edital, no(s) item(ns) correspondente(s);

9,14. Declarada encerrada ;;ã;;ãti;;.es e'o;denaàas'as propostas, o Pregoeiro examinará

aaceitabilidadeaa(s)primeira(s)classificada(s),quantoaoobjetoevalor(es)'decidindo'
motivadamente, a respeito, iiàãnao veoaaa'a aceitação de- proposta(s), com valo(es)

,niiariottl sujerior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital'

noís) item(ns) correspondente(s);
;:ü. ô à;;;;i;;;;;;, ;;õáiar com a autora da orerta de menor varor' com vistas à

redução do Preço; t. ,
g.iãl-SenO'o aceitávet(is) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em primeiro lugar, apÓs

nàõociaçao com o pregoeiro, ré.átaól aUerto(s) o(s)- envelope(s) contendo a documentação de

ilÉitid;il aá(s) rici[ante(ll qrà átrl tivàr(em) formutado, para confirmação das suas

condiçõês de hàbilitação, descritas no item 8 deste edital;
g.rz,' se a oferta Ãão for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências para a

habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço' negociará com a

rr" áLiár", decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo' verificará. as. cond ições de

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora

atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) lote(s)

ofertado(s);
g.18, Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente,

peloPregoeiro,pelaEquipedeApoioepelosrepresentanteslegaisdasLicitantespresentesà
sessão deste Pregão;
g,is. uttrupu.ráda a fase de análise das propostas e abertos os envelopes contendo a

ó;.;;;"1";ã", náà cauerá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a proposta,

salvo em ,.aião de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;.

ó,2O, o encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião' para

assentamento de fatos relevantes que ocorreram, que deverá ser assinada pelo Pregoeiro (e

EquipedeApoio,senecessário)epelosrepresentanteslegaise/ouprocuradoresdasLicitantes
presentes;
ã. ii-. roóu e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores das

Licitantes deverá constar ã. Ãtu. Não terá validade qualquer reclamação- posterior sobre

assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tivêrem registro na referida Ata;

6t
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9.22, Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

Licitante será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s);
9,23. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que:
a) ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes;
bj contiverem cótação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação'

ó]zl, curo haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra a decisão do

Ér"9ouiro, a(s) mesma(s) aguaidará(ão)-o encerramento das fases de Classificação das
prãÉãituí e àe verificaçào doã Documéntos de Habilitação das proponentes, de acordo com a

ordem de classificação, para que se manifeste contra a decisão do Pregoeiro;

9.25. Se todas ai propostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas, o

p.ú"irã poderá fixàr o prazo de 8 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 30, da Lei

g.oástgl e alterações posteriores, para apresenta-ção de outras propostas ou nova

ãoiuóentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação;

9.26'Parafinsdejulgamentodaspropostasdeverãoserconsideradosospreçosreferentesao
Anexo I deste Ed ital.

10. DO RECURSO, DA AD'UDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

10.1, Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante

pãàãra Ãanir"ttar, imediata ã mátivadamente, a intenção de recorrer' com registro em Ata da

!i.tÀ.ã aur suas ;azões, desde que munida áe carta de credenciamento ou procuração com

páããiàr 
"+".ificos 

para tat. Às iicitantes poderão interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias

lieis, ficanio as demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões por

ü;;t'p;;;;q; começará a correr do términô do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada

vista imediata dos autos I

10.2, A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante importará a decadência do

ãúàito uo recurso, e a adjldicação do objeto da licitação pelo pregoeiro a vencedora e ao

encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação;

10.3. O acolhimento oo ,á.uiso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento;
1O,4. Os recursos e as contra razões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues no

setor de licitação Oeste rrnàã, no prazo estabelecido no item 10'1' das das 08h às 12h'

diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;
10.5. Interposto o ,.".rrro,-o pregàeiro- poaerá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo'

devidamente informado, à autoridade competente;
10.6. Decididos os recurso; ; constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

;"-;p"tfi; úraica.á o'-oÉj"to áá .urtu,nã à Li.itantu vencedora e homologará o

procedimento;
iO,Z, O recu;so terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos

insuscetíveis de aproveitamento'

11. DO REGISTRO DE PREçOS

11'l.convocado,olicitanteVencedorteráoprazodeo5(cinco)diasúteisparaassinaraAta
de Registro de Preços, como previsto -no art' 64 da Lei no 8'666/93;
ir,z."Á adjudicação ao ouí"to será efetuada .mediante assinatura da Ata de Registro de

pr"ót; u ".pr".ã 
aa;uoicalária, que convocada, no prazo de validade 9" 1'u ptopottu' u

".ii*i " 
et" de Registro d;É;;;r;;ir a desistir áe assinar a mesma, ser-lhe-ão atribuídas as

óãnufiàua"t previstã em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso;

i1.3. n licitante adjudicatária deverá manter, durante toda a validade do Registro de PreÇos,

compatibilidade com as oürúuçO.t por ele assumidas, respeitadas todas as condições de

Ãáuiilt"çãàã qratificação aqui-eiigioas, na forma do art. 55, XIII da Lei no 8.666/93;

11.4. Havendo interesse püüfiiô É no .u.o de situação não prevista no termo de referência, a

futura contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e

k7
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supressões, de qualquer ordem, que se fizerem necessários, até os limites fixados na Lei no

8.666/93;
11.5. A Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação terá validade de 01 (um) ano,

contado a partir da-data de sua ãssinatura, nos termos do art. 15, §30, III da Lei no 8'666/93;
11.6. A assinatura da Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento

nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;
11.7. Os preços registrados poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-

financeiro dos mesmos, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado.

12. DO CONTRATO

12.1. Dos Prazos e condições para assinatura do Contrato
iZ.f.f, Uru vez homologado o iesultado da licitação pela autoridade competente, a Licitante

ãajuaicataria terá o praá de até 05 (cinco) dias após convocação, para a assinatura do

inótrumento Contratual correspondente, confoime Anexo VI - Minuta do Contrato, e a retirada

da respectiva Nota de Empenho. A critério da administração, este prazo poderá ser

frorrogável, por apenas uma vez, sob pena de decair o direito à contratação;

ii,r,i. su u Licitante adiudicatária, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta,

nãá apresentar situação iegular, bem como apresentar recusa à assinatura do contrato, no

pr*" ?i*a", decairá do dirãito à contratação, ficando suieita as penalidades previstas no art'

io, da Lei Federal no Lo.52olo2, garaÁtida a ampla defesa, sem prejuízo das demais

cominações legais;
12.1.3; Ocoriendo essa hipótese, o processo retornará ao Pregoeiro que convocara as

Licitantes remanescentes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas/

ú". io.o da habilitação de seus ofertaÁtes, segundo a ordem da classificação, até que uma

proposta atenda integ;almente ao Edital, sendo á sua autora declarada vencedora e convocada

para assinar ô Contrato.
12.2, Da vigência do Contrato
ii.i.l-. O piazo de vigência do contrato será da data da sua assinatura até 3t/72/2020, por

se tratar de fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos

do art. 57 da Lei no 8.666/93.
12.3. Dos acréscimos ou supressões do ContÍato
12.3.1, A critério do CoNTúTANTE e em função das necessidades dos fornecimentos' a

CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

iupressões até 25o/o (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.

13, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

13.1. A execução do presente contrato será fiscalizada pelo servidor losé Eduardo

iãa.igr"" Olivlira, lotado na Secretaria de Obras, Transportes, Urbanismo e. Saneamento

com autoridade para exercer, em nome deste Fundo, toda e qualquer ação de orientação

õãiàr, ãóntroiÀ " 
fiscatização dos serviços contratados, conforme consta do Anexo VI - Minuta

do contrato.

14. DO PAGAMENTO

14.1. os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante apresentação. das notas

fiscais/fatuias do fornecimento, objeto do Contrato. As referidas notas fiscais deverão ser

aáiesóntaaas no protocolo desie funOo, acompanhadas da seguinte documentação hábil à

àuitacão: Nota(s) Fisca l( is)/Fatu ra (s) contendo o atesto que os serviços foram executados;

êã'iiããã rv"óàtirá a" o"Litor - cNb, expedida pelo Instituto Nacional de seguridade social -
INss; Certiflaao de Regutaridade de Siiuação ào FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica

iuà"âf , Certidão Negatiia de Debitos Trabalhistas - cNDT, expedida pela justiça trabalhista, e

cã.tiaãá t'làgativa aJoénitos Feàerais, iunto a fazenda nacional, Certidão Negativa dê Débitos

It --
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Estaduais, junto à Fazenda Estadual e certidão Negativa de Débitos Municipais, junto à

Fazenda Municipal;
14.2, Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 14.1 com a validade

expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo

de validade, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no

pagamento;
ielg, Oecorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,

sem que a CONTRATAôA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o
Contrato será rescindido unilateralmente petô COrufnatnNTE, ficando assegurado à

CoNTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente
prestados e atestados na forma do item 14.1.

15. DOS REAJUSTES DE PREçOS

15,1. Os preços dos serviços, objeto do contrato, permanecerão irreajustáveis durante a

vigência contratua l;
fÉ.i. Se durante o período contratual ocorrer acréscimo ou redução de valores no objeto do

fornecimento a ser contratado, em conformidade com a legislação pertinente, os preços do

Cántrato serão readequados, a fim de manter o seu equilíbrio econôm ico-financeiro, devendo a

.o;ó;;u"çã" ser feita peta apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da

razão qúe autorizou o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos

índices/percentuais u tilizad os/a u to rizados;
15.3. A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CoNTRATANTE todos os preços e vantagens,

ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes'

16. DAS CONDIçõES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. O seu recebimento dar-Se-á de acordo com o art 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei

8.666/93, com alterações posteriores;
16.2. O fornecimentã dos itens, objeto desta licitação, será executado de ac-ordo com as

nãiessidades do Município, de forma parcelada, mediante emissão de autorização do mesmo

para o abastecimento de seu(s) veículo(s);
iO.e. O fornecimento, objeio do Contiato, deverá ser feito durante o prazo de vigência

estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimênto dos

quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos'

considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o limite
quantitativo antes do encerramento do prazo contratual, a Administração poderá^acrescer o

ãU:"tà ut6 o limite de 25o/o (vinte e cinào por cento), nos termos do art. 65, §1o da Lei no

8.666/93;
tC.4.'As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas,

páaenao ser alteradas, para mais ou para menos, de acordo com as necessidades deste

Fundo;
16.5. O fornecimento executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na

proposta do adjudicatário será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;

ieã CàU"ra áo Sr. tosé eduardo nodrigues oliveira, o recebimento e a atestação da(s)

úota(s) Fiscal(is) Fatura(s) correspondentes aos serviços executados, em pleno acordo com as

especificações contidas no Anexo I deste Edital.

17. DAS SANçóES ADMINISTRAÍIVAS

17.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a

proponente que se recusar a cumf,rir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições

ã especificações por ela propostas inicialmente, estará suieita, de acordo com a gravidade da

falta e a critério do Município, as seguintes sanções ad ministrativas:
9
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17.1.1, Advertência;
17,1.2, Multa na forma prevista no item 17.2;
17.1.3, Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a

Administração;
17.r.4. Della;ação de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

LZ,2, A multa á que se refere o item anterior será aplicada ate o limite de 2Oo/o (vinte por

cento) do valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente,_cobrar-se-á
1olo (úm por cento) por dia, êobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá.

i criiério'Oo Municipio, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 17.1, podendo a

multa ser descontada dos pagãmentos devidos pelo Município, ou cobrada diretamente da

empresa, amigável ou judicialmente;
u.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 

. 
não. mantiver a

propo.tu, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo_inidôneo, fizer

deciaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e.da ampla

àefesa, ficará impedida de licitar e contrataicom a Administração, pelo prazo de ate 5 (cinco)

unor, r", preluizo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao

grau de culpabllidade da condúta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da

[uniçào ou'até que sêja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade;'L7,4, A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla

defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei,

18. DAS DTSPOSTçõES FTNAIS

18.1. Ate 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos

da art. 11, do Oecreto Municipal no 958/2018, qualquer pess,oa poderá solicitar

escla recimenlos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;

1g,1,1. A apresentação de impugnaçáo contra o presente edital deverá ser protocolada no

Setor de Licitação deite M u n icípioi no 
-horário 

das 8h às 12h, diariamente, exceto aos sábados,

domingos e feriados;
1g.1.2. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser

requeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros. da çquipe de Apoio no setor de Licitações e

Coirtiutãi'a'o vunicípio, no Éorário das 08h às 12h, diariamente, exceto aos sábados,

domingos e feriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (OXX79) 3288-1502, ou pelo e-

mail : licitaab@gmail'com;
lá.i.t, O eàioeiro deiidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis;

i8.t,e. Curo 
-seja 

acolhida à impugnação Lontra o ato convocatório, será designada nova data

para a realização do certame;
ie.Z. euatquár modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação

em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestlonavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

ii.ã,-ô;; a adjudicatária náo.o.puruça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05

(cinco) dias coniecutivos do recebimento do aviso da adjudicação_, ou, quando convocada

àentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata o

item g, deste Edital, o Município podeiá convocar, para substituir a empresa vencedora, as

Licitantes remanescentes, na ordêm de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas

condições de suas propostas, podendo ser negociadá a obtenção de melhor preço, verificando-

se a aceitabilidade Oa propásia à o cumprimãnto das exigênaias habilitatórias, ou revogará o

Processo Licitatório, observado o interesse público;

18.3.1. oS documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original,

ãoi-qrufqu"|. processo de ãópia autenticada poi cartório competente ou por servidor da

Ãã.ü;;iàê"'ou pubticação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da

prOplii ôr"ã"".nte, deverão ser datÍografados ou impressos em papel timbrado da Licitante'

iegirtrai o número desta Licitação, esúr datados e assinados por seu representante legal ou
, 10
L-.
I
I

d,ro



c73

ESTADO DE SERGIPE
MUNTCÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao Pregoeiro dispensa a

autenticação em ca rtório;
iá.+. nr normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da

disputa, respeitada a igualdade de opor[unidade entre as licitantes e desde que não

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;. -
18,É. o resultado do presente certame será diyulgado no Quadro de Avisos deste Fundo, bem

como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
1g,6. A(s) vencedora(es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução, manter as

condições de habilitação apresentadas na licitação;
ró.2.'a(s) Licitante(;) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condições os

áãÉr.i.Ào'r ou supreséões de até 2Éo/o do obieto iicitado, nos termos do §1o, artigo 65 da Lei

no 8.666/93 e alterações posteriores;
1g,g, o Edital completo será disponibilizado e retirado gratuitamente (mediante o
fornecimento ae míàia), na sala da Comissão Permanente de Licitação do Município, onde

serão prestados todos ós esclarecimentos, caso solicitados pelos interessados, estando

disponível para atendimento nos dias úteis, das 08 às 12 horas (horário local), na sede da

Licitação, descritos no preâmbulo deste Edital;
1S.9, b Éregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde

oue não resté infrinqido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
iãliri.-t iã.rriuoã áo pr"óo"i.d ou à Autoridáde superior, em qualquer fase desta licitação, a

pãÃáçao de diligência dãstinada a esclarecer ou complementar a instrução.do processo,

inctusiíe para veiificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos

1.eq u Éitos' prerirtos neste Editál e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar originariamente da proposta ou na documentação de

habilitação;
18.11, As Licitantes assumem todos os custos de preparação e. apresentação de suas

pãp"rtat- e à Município, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos'

inããpãna"nt"r"nte da condução ou do resultado-do.processo licitatório;
iC.iZ. er proponentes são résponsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
1g.13, Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

piiÀ"i. dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; -18,14. Na contagem dos prazos 
-estabelecidos 

neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

ão inicio e incluír-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente no MuniciPio;
18,15. o desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no

afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualifi-cação e a exata

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;

fô.ie. n apresentaçâo Oa pioposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da

Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

1g.17. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de

quaisquer documentos relativos a esta licitação;
ià.fC. n homologação do'resuitado desta licitação não implicará em direito à contratação,

salvo disposição em contrário;
18.19. À cri[ério do pregoeiio, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez)

minutos da hora estabelecida neste Pregão;
lS.2o.CasooPregoeiro;ulgueconveniente,aseucritérioexclusivo,poderásuspendera
ãuniao em qualque? fase,-a flm de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou

dàcumentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para

ó*or". diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde

õuã não i.pfúre em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente;

11



devendo proceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos

mesmos;
1g.21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio;

18,22. O Município reserva-se o direito de:
ãi r*ogur, no iodo o, ". 

pi itá, i"rp," q," forem verificadas razões de interesse público'

decorrentes de fatos supervénientes, ou anúlar o procedimento licitatório, quando constatada

ilegalidade no seu Processamento;
új-;ii;;;; ui .ond'içõ", deste Editat, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na

fo'r;;ã" legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas;

"J "airt " 
iécerimento das propostas divuigando, mediante aviso público' a nova data'

iâãi. o Município podeiá cancelar a -Nota de Empenho que vier a ser emitida' em

decorrência desta licitação 1 ãsiinair o correspondente contrato, independentemente de

interpelação judicial ou 
"rtrajroiãrt, 

fi-cando assegurado o contraditório e o direito de defesa:

a) for requeridu o, O".r"tãJu ã-iatência ou li{uidação da Contratada, ou quando ela for

atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica

e fina nceira;
úi u êã"tráuaa for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com

qúalquer órgão da Administração Pública;
c) em cumprimento de oetã'rminaçao administrativa ou judicial que declare a nulidade da

adjudicação.
18.24, Em caso de concordata, o contrato poderá ser mantido' se a Contratada oferecer

ã-*ii". àr" ,":u. .onria"iuJãs ádequudas e suficientes para o satisfatório cumprimento das

47,"
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obrigações Por ela assumidas.

19. DO FORO

1g.1. o Município elege o foro do Distrito de Areia Branca para dirimir qualquer questão

relacionada com o presente Edital.

Areia Branca/SE, 6 de dezembro de 2019

FRANCISC S SILVEIRA CRUZ
g oe iro

t2
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ESTADO DE SERGIPE

uurrcÍpto DE ARErA BRANcA
orvrsÃo oe lrcrrlçõss E coNTRATos

pnecÃo PRESENcTAL No 23l2019 sRP

ANEXO I

TERMo oe nerrnÊncrA coNsoLrDADo

I, DO OB'ETO
1.1. Registro de preços visando realizar a contratação de empresa para realizar o fornecimento

de comÉustíveis derivados de petróleo, destinados àos veículos das Secretarias do I'4unicípio, do

Éunao úunicipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município

2, DA FUNDAMENTAçÃO LEGAL
2.1. Amparo legal ao disposto na Lei no lo.52olo2, Lei no 8.666/93, Decreto Municipal no

958/2018 e Decreto Municipal no 864/20L7, e ainda, pela Lei complementar no 12312006 e IN

OS/2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

3. DA JUsrrFrcATrvA PARA A coxrnltaçÃo:
3.1. Na forma do art. 30, inciso I, da Lei n"10.520/2002, justifica-se aqui a necessidade da

Contratação de empresa para realizar o fornecimento de combustíveis derivados de petróleo,

destinados aos veículos deste Município, da forma que sêgue:
o considerando que, a aquisição de combustível faz-se necessária para atender a demanda

junto as Secretarias do Poãer Executivo na frota Municipal, proporcionando assim a

tontinuiaade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais deste N4unicípio;

. Considerando a neceisidade da aquisição, a celeridade funcional e o regular funcionamento

dos serviços aqui desenvolvidos para um melhor atendimento à população deste Município;

. ConsidêranOo que foi feita pesquisa de mercado para se obter o preço médio para a regular

aquisição;
. considerando, ainda, que o valor estimado está compatível com o praticado no mercado.

4. DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
4.1. O fornecimento será efetuado, ob rigatoria mente, na forma abaixo:
. O abastecimento será executado dã acordo com as necessidades do Município, de forma

oarcelada, mediante autorização prévia do mesmo;
I- sàiã"-áu"iàiido, o, veícútos e máquinas pertencentes à frota municipal, e, ainda, aqueles

auxiliares, que estão u r"ruiço do órgão, assim demonstrados mediante os contratos pré-

existentes a este Procedimento;
. óls) posto(s) àe abastecimento deverá(ão) estar localizado(s) a uma distância máxima de

zo ini ivlnte) da sede do Município, peicoiridos em estrada pavimentada ou, no mínimo,

calçada;
.- ílrcitante deverá apresentar como condição de habilitação o Registro da empresa na

Agência Nacional de Petróleo - ANP;
. "úu6tu1. durante a execução do contrato todas as condições de funcionamento exigidas pela

legislação em vigor, em especial aquelas concernentes.ao Meio Ambiente e Recursos Hídricos,

ao-Insútuto Naciãnal de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e demais;

.- aàãli.àr, quando for solicitãdo pela contiatante, o "teste da proveta", nos termos da

legislação em vigor;
. -oevârá 

dispo-nibitizar o fornecimento dos combustíveis para os veículos do Município, no

horário das 07 hs as 20 horas, sete dias por semana;
. o fornecimento, objeto do contrato, será feito durante o prazo de vigência estabelecido'

Finào este, as partei não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos

previstos no instrumento convocatóriã, por meramente estimativos, considerando-Se

["ir"itu."nt" realizado o obieto contratual, Ao contrário, exaurido o limite quantitativo antes

do encerramento do prazo contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o limite de

25olo (vinte e cinco por cento), nos termos do art 65, §10 da Lei no 8'666/93'' vItz
I
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. o prazo de fornecimento será da data de assinatura do contrato decorrente da Licitação até

3t/12/ZO2O, por se tratar dá- fà rneci.ento, não podendo exceder ao respectivo exercício

financeiro, nos termos do art' 57 da Lei no 8.666/93'

. DA FOTA DE VÉICULOS

.1. l"luNIcÍPIo
5
5

ITEI.4 ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO PLACA LOTAÇÃO COMBUSTIVEL

1 TOYOTA HILUX LOCADO QSC- 1363 Ga binete L0.745 412 diesel S10

z
CAçAM BA MERCEDES ATRON
2729

oEt'4-5641 t6.569,22L diesel S10

3 oEP-3192
Sec. de
ricu ltu ra

1s.159,962

4
MOTONIVELADORA 120K
CATERPILLAR

PAT-0002
Sec. de

Ag ricu ltu ra
diesel S10

RETROESCAVADE IRA 3C ]CB RET-0002
Sec. de

Ag ricu ltu ra
diesel S10

6 TRATOR AGRALE 5075 TRA-0001
Sec. de

Agricu ltu ra
18.978,348 diesel S10

7 MICROÔNIBUS QKN-968s
Sec. de

Educação
7.673,364 diesel S10

8 NVK-2983 7 .334,504 diesel S10

9 MICROôNIBUS oEK-A242
Sec. de

Ed uca o
8.063,651

10 O NIBUS oEl-8361 tt.oo4,2a4

10.328,659

diesel S10

11 ôNteus NVI-2604 diesel S10

l2 ôtrttgus oEK-3t22 t3.374,497 diesel S10

13 ôNteus rAJ-7511
Sec. de

Educação
12.697,594 diesel S10

t4 FIAT DUCATO MINIBUS QKU-0376
Sec. de

Educação
7 .987 ,233

L6.9L7,365

diesel S10

diesel S10
15 MBA IVECO TECTOR QKN-5s4s Sec. de Obras

16
RETROESCAVADEIRA 416.E
CATERPILLAR

RET-0001 Sec. de Obras 21.671,776 diesel S10

t7 RÊlnorscnvnoelRA 3c lcB RET-0003 Sec. de Obras 21.856,389

18
CAMI N H Ão colvpactnoon
DE LIXO FORD CARGO 1719

QMG.
4543 Sec. de Obras 10.661,803

t0.473,937

3.7 56,574

d iesel S10

CNNIruHÃO COMPACTADOR
DE LIXO FORD CARGO 1719

QMG-
5 512

Sec. de Obras

20 TOYOTA COROLLA (LOCADO) QMA-0851
gasolina

2L FIAT MOBI
QMD-
L342

Sec. de
Ag ricu ltu ra

2.873,720 gasolina

22 MOTO XTZ 150 QME-2994
Sec. de

Ag ricultu ra

t4

CONSUMO
MÉDIo

ANUAL ( L)

Sec. de
Aq ricu ltu ra

diesel S10
CAÇAMBA IVECO TECTOR

34.249,44L

23.t22,846
5

Sec. de
EducaçãoMICROÔNIBUS

diesel S10

Sec. de
Ed ucação
Sec. de

Educação
Sec. de

EducaÇão

d iesel S10

diesel S10
19

Sec. de
AdministraÇão

gasolina30r ,a47

r
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gasolina2.O78,769QKT-6831
Sec. de

Ed ucação24

gasolinaSec. de
EducaçãoFIAT UNO25

gasolina

t.3a6,262

2.342,824NVN-2721
gasolinat.294,97 6Sec. de Obras27

FIAT DOBLO

5.2. FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.3. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6. DAS ESPECIFICA

Sec. deQMD-
Educa ao

2.242,17 4 gasolina

CONSUMO
MÉDIO

ANUAL (L)

14.139,000

Ões UANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS

7. DA VALIDADE DA ATA
7.1. A vigência da ata será de 12 meses

ITEM P LACA LOTAÇÃO
CONSUMO

MÉDIo
ANUAL (L)

COM BUSTIVE L

1 CITREON AIRCOSS QMD-237 L FIYAS 6.979,030 gasolina

2 QKT-6826 FMAS 6.202,080 gasolina

3 FIAT PALIO QKP-6784 FMAS 4.27 r,6A3 gasolina

VOLKSWAGEN VOYAGE QMD-1462 FN,lAS 5.539,465 gasolina

5 FIAT PALIO QKU-6s36 FMAS 9.560,739 gasolina

NEOBUS TH O PBR-8330 24.000,000 diesel S10

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO PLACA LOTAÇAO COMBUSTIVEL

1 QMC-0214 FMS 11.000,473 gasolina

FMS t5.237 ,043 qasolina
2 AM BU LANCIA QMC-6073
3 AM BU LANCIA QMD-6736 14.932,858 gasolina

4 AMBULANClA QMD-7035 FMS 72.562,482 qasolina

5 AMBUúNCIA QKU-83s9 FÍ\4S t3.925,707 g asolina

FIAT MOBI QKZ-0262 FMS 1o.217,903 gasolina

FIAT MOBI QKZ-067 | FMS 8.882,989 gasolina

8 FIAT UNO NVJ-0134 Fl'4S 11.337,031 gasolina

9 MOTO HONDA CG 125CC F,ZN-9254 FMS 546,293 qasolina

10 VOLKSWAGEN GOL (LOCADO) QMB-7527 FMS 8.392,874

11 VOLKSWAGEN GOL QKX-5736 FMS 72.7 35 ,7 29 gasolina

12
VOLKSWAGEN VOYAGE

FIVl S gasolina

13 FIAT DUCATO IYINIBUS QKP-7021 FMS diesel S10

V. TOTAL
(R$)

R

UNIT.U NID. QTDITEM

77A.513 754 375t77,946L1 Gasolina comum
1,222.584 15L 316.978leo Diesel S- 102
2.0O7.097 90VALOR ESTIMADO

15

&or',

23

r

FIAT PALIO

QMF-7647

Sec. de Obras26 LOCADO )FIAT STRADA (

IAF-9735FIAT UNO

ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO

FIAT DOBLO

4

FMASA

AMBUúNCIA ( LOCADO)
LOCADO)

FMS

6
7

gasolina

9.3 39,13 5QM D- 14 s4
(LOCADO)

ESPECIFICAÇÃO

3,857
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8. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
8.1. As despêsas deCorrentes da licitação somente serão informadas quando da respectiva

contratação.

9, DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO
9.1.Os pagameÁtos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,

conforme 
-Nota Fiscal, discriminada de acordo com a ordem de compra, atestado de

recebimento definitivo dos materiais;
S.2.ó áãóur"nto será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária,

contra qülquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome,

númerO da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

10. DAS OBRIGAçõES DAS PARTES
10.1. DA CONTRATADA:
.Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou condições

Oetàrmiáaaas no procedimento àa licitação que darão origem ao Contrato, sob pena de sua

rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
.Alocar todos Os recursos neCessáriOs para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
. Responsabiiizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução do

Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando Solicitado, fornecer ao

Contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabilizar-se por eveniuaii multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
. Responsabiliza r-se pelos danos éausados diretamente ao Município ou a terceiros decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
. Responsabilizar-se pela óbtenção de Àlvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, Sem

prévia e expressa anuência;
oNão realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante'
10.2. DA CONTRATANTE:
. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
. ÉráporcioÀui à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigaÇões decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei no 8'666/93i
. oeÉignar um representante para acompanhar e fiscêlizar a execução do presente Contrato,

que dãverá anotar em registro próprio, todas as ocorrê-ncias verificadas;
.Comunicar à CONTRATADA ioda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos

serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

11. DISPOSIçõES GERAIS
11.1. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação

qualquer débito iefãrente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade;

if ,z. t'lu forma do que dispõe o artigo o-z da t-ei no 8.666/93, fica designado o servidor José

Eduardo Rodrigues Oliveira, para acompanhar e fiscalizar a ARP;

11.3. Os preçoã dos itens registrados permanecerão irreajustáveis durante a vigência da

respectiva ARP.

16
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constitui seu bastante procurador 

-(

NOME E QUALIFICAÇÃO DO OUTORGADO, ENDEREÇO, IDENTIDADE E CPF)-, com

amplos podàres para representar 

-( 

NOME E ENDEREÇO DA EMPRESA E CNPJ)-.
iunto ao Município de , podendo entregar e receber envelopes contendo

ãs documentos e as propostas, juntar documentos, assinar atos e termos, tomar deliberações,

receber ofícios e relatórios de iulgamentos, firmar declarações, dar ciência e, especialmente,
formular ofertas e lances de preços, enfim, assinar todos os atos e quaisquer documentos
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a este ór9ão,

relativamente a quaisquer das fases do Pregão no 23/20L9,

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAç ões r coHrnaros

PREGÃO PRESENCIAL NO 23l2019 SRP

ANEXO II

PROCURAçÃO (Modelo)

Rêf,: PREGÃO PRESENCTAL No 23l2019 SRP

-(PROPRIETÁRIO 

DA EMPRESA, IDENTIDADE E CPF OU NOME E QUALIFICAçÃO DO

§õCtO-àeaerufE - com poderes para tal)-, por estê instrumento particular, nomeia e

(local e data)

(assinatura do Administrador ou representante e carimbo de assinatura)

t-

t7
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ESTADO DE SERGIPE

uurrcÍpro DE ARErA BRÂNcA
orvrsÃo oe ttcrlções E coNTRATos

pnecÃo PRESENcTAL No 23l2019 sRP

ÂNEXO III

MoDELo DE DEcLARAçÃo oe aretotMENTo Aos REQursrros oe naarlrrlçÃo

Ref.3 PREGÃO PRESENCTAL No 23l2019 SRP

-(Razão 

Social da

empresa ), com sede na
completo), inscrita no CNPI
representante legal o(a) Sr(a)
de Identidade no
ao disposto no art.40, VII, da
que cumpre plenamente os r
Pregão no 23/2019, do MunicíP

"::"T::
portador(a) da Carteira

e do cPF no ..--, em atenção
Lei Federal no da Lei no 10.520 de 17 de julho de 2002, declara
equisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade
io de Areia Branca/SE.

(local e data)

(assinatura do Administrador ou representante e carimbo de assinatura)

Observação:
a)aDeclaraçãoemepígrafedeveráserapresentadaempapeltimbrado

da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa; e
b) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento'

18
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ESTADO DE SERGIPE
I,tUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO PRESENCTAL No 23l2019 SRP

ANEXO IV

MoDELo DE DEcLARAçÃo neutrvl A TRABALHo DE MENoRES

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL No 23l2019 SRP

(nome da emp
inscrita no CNpl no , situada à ende o comol

por intermédio
portador(a) da

de seu representante legal o(a) Sr(a).
Carteira de Identidade no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art
edo CPF no

26 da Lei

no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9'
não emprega menor de dezoito anos em trabalho n

854, de 27 de outubro de 1999, que
oturno, perigoso ou insalubre e

não emprega menores de dezesseis anos'

(local e data)

(assinatura do Administrador ou representante e carimbo de assinatura)

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da

assinada pelo representante legal da empresa.
licitante e estar

19

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - sIM ( ) NÃO

()

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)'
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ESTADO DE SERGIPE
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PREGÃO PRESENCIAL NO 23l2019 SRP

ANEXO V

ATA DE REGISTRO DE PREçOS 
-l20- 

(Minuta)

O MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA, inscrito no CNPJ sob o no 13.100.995/000L-04,
localizado à Praça Joviniano Freire de Oiiveira, s/n", Centro, doravante denominado Município,

neste ato repre;entado pelo seu Prefeito, o Sr. AL4N ANDRELINO NUNES SANTOS, com as

participações do FUNDó MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o no
't4.787 

.7ZO1OOO1-53, e do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPI sob o no

11.402.091/0001-08, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL No 23l2O19
sRp, para REGISTRO DE PREçOS, e a sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os

preços da(s) empresa(s): xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ Sob o n" XXXXXXXX,

estãbeteciàà na XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada polo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXX,
portador(a) do R.G. no xxxxxxxx e do cPF no xxxxxxx. Atendendo as condições previstas no

i*trr."nto convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços. sujeitando-se as

partes às normas constantes das Leis n" ro.52o/02, no 8.666/93 e alterações, e Decretos no

AAqlZOtl e no 958/2018, e em conformidade com as disposições a seguir'

01. DO OB] ETO
01.1. A presente Ata tem por objeto o reg istro de preços visando realizar a contratação de

empresa para realizar o fornecimento de combustíveis derivados de petróleo, destinados aos

veículos das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo

Municipal de Saúde deste Município, de acordo com as especificações constantes do Edital de

Pregão Presencial no 2312019 SRP e seus anexos, e propostas de preços apresentadas, de

acordo com o art. 55, XI da Lei no 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte

integrante do presente instrumento para todos os fins de direito'

02. DO REGIME DE EXECUCÃO
@medianteaformadeexecuçãoindireta,soboregimede
empreitada por preço unitário, nos termos da Lei no 8.666/93'

03. DO PRECO E DAS CONDICõES DE PAGAMENTO
03J. Os mate"iais se.ãoJornecioos petos preços registrados constantes do Anexo I desta Ata'

li;- Os pagamentos serão efetuaàos em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,

após atestação do responsável pelo recebimento;
g)o - para fãzer jus ao pagamento, a futura fornecêdora deverá apresentar, nota fiscal, com o

iÃp".tiuo termõ de rece-bimento; atestado pelo setor competente do Município, prova de

rãgiiariOaae para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipô1, Certidões de Regularidade

dJquitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;
gSo'- pênhum pagamento será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência de

íàuiOação de oOiigáçao financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
gi.. - ftiao haverá, sob hipótese alguma, pagamento a.ntecipado;

§So - flo caso de atraso de pagaírento, sárá utilizado, para atualização do /?lgr mencionado

Áá ruput desta Cláusula, o ÍndiCe Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;

§tJ-'ruestes preços estâo incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram

ãá e*ecução do objeto, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e

pieviaáncia rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

04. DO REAJUSTE DE PRECOS
ffieços durante o período de vigência da ata.

ó+.i. Or preços registrados podirão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticádos no mercado ou cancelados por fato que eleve o custo dos itens registrados,

l( 20
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OA. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
óEF.Ltqunrcípioeseusparticipes,duranteaVigênciadestaAta,compromete-sea:
. Designar servidor do Município para proceder ao recebimento dos materiais;
. Rejeitar os materiais que não atendam aos requisitos constantes no item 6;
. efétuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
. Promover am-pla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados

permanecem compatíveis com os praticados no mercado' 
I

Y2t
U

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicatários, observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei no 8'666, de 1993;

§1o - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para renegociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado;
g2o - O ad.ludicatário obriga-se a repassar ao Município todos os preços e vantagens, ofertados
ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes;

§3o - euanáo o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o adjudicatário
Àão puder cumprir o compromisso, o ór9ão gerenciador poderá:

§4o - Liberar o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da

ãssinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
§5o - convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidade de negociação;

§So - frtao havendo êxito naÀ negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação

ãa ata de registro de preços, adoiando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais

va ntajosa;
§7o --É vedado efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de preços, inclusive

ã acréscimo de que trata a alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no 8'666, de 1993'

05, DA VALIDADE DA ARP
@istrodePreçosterávalidadede12(doze)meseS,contadosda
data de sua publicação.

06. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
ffializadospontualmente,medianteapresentaçãodeordemde
fornecimento assinada por agente público devidamente autorizado pela administração
Municipal. Nesta autorização constará a data. o tipo de combustível, a quantidade em litros e a

assinatura do agente que a concedeu,

§1o - Será admitido apenas o abastecimento dos veículos oficiais dos órgãos participantes

ãesse registro, cujos estão devidamente listados no termo de referência (anexo I do edital)'
Em havendO quaisquer mudanças na frota de veículos, será realizada alteração no futuro

contrato, mediante termo de rerratificação.
slo - O; fornecimentos serão realizados durante o prazo de vigência contratual, findo este, as

[artes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no

instrumento convocatório, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual'

§2o - O município não se obtiga a consumir todos os quantitativos registrados na presente

Ãtu, nen1 mesmo das quantidad-es indicadas nas planilhas, podendo promover a aquisição em

uniáades de acordo com suas necessidades, podendo ainda realizar licitação específica para

aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades de condições e prêços, o

benefiãiário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 40 da Lei 8.666/93.

07. DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA
@opagamentodoreferidoobjetodeStalicitação-correrãoà
conta dos recursos orçamentários conSignadOS no Orçamento. Programa de-2019 deste

Municíplo e dos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, com dotação suficiente,

oúeà"éénao à classificação orç;mentária pertinente, estabelecida para o respectivo exercício.
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08.2. O(s) adj ud icatá rio(s). durante a vigência desta Ata, compromete(m)-se a:
. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de habilitação
ou condições determinadas no procedimento da licitação que dará origem à mesma, sob pena

de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
. Fornecer os materiais conforme especificação, marca, modelo e preço registrados e na forma
prevista;
. Substiluir às suas expensas, qualquer material entregue em desacordo com as especificações
exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema
quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município;
. Responsabiiizar-se por todas as despesas, obrigaÇões e tributos decorrentes do

fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao

Município comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrêntes de

faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município e/ou a terceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo

essa responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município;
. Responsa biliza r-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
. Não trãnsferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com O Município, sem prévia

e expressa anuência.
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município'

09, DAS PENALIDADES E II,I ULTAS
09.1. Peloútraso m§ificado nos fornecimentos, pela inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, conforme o caso, o Município poderá aplicar ao Adjudicatário as seguintes sanções,
previstas'no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da

garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de 0,50/o (zero vírgula clnco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por

cento) sobre o valor do(s) matirial(is), em decorrência de atraso injustificado na execução dos

fornecimentos;
III - multa àe 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor total do(s) material(is), no caso de

inexecução total ou parcial dos mesmos;
IV - sulpensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
v - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10, DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1. O registro do adjudicatário será cancelado quando:
I - O adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - O ;djudicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;
III - O adjuáicatário não aceitar reduzir o seu preçor na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
IV - O adjudicatário sofrer quaisquer das sanções previstas na cláusula anterior, parágrafos IV

ev.
parágrafo único - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV
destá cláusula será formalizado por despaiho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório

+€t
i'.n rrú;

(-'.

e a ampla defesa.
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11, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACÃO
11J. Na f"rma d" qre dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o servidor Jose

Eduardo Rodrigues oliveira, lotado na secretaria de obras, Transportes, urbanismo e

Saneamento paia acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro de Preços,

Sr; 
- - e fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do

iornecimento dos materiais com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

para garantir a qualidade desejada'
§20 - A ação da fiscalização não
contratuais.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
@serárecebidodeacordocomodispostoaft,73,I1,aeb
da Lei no 8.666/93.

13. pO FORO
if-I. lr-. Ir pun"r contratantes elegem o Foro da Cidade de Areia Branca, Estado de Sergipe,

como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem acerca do presente

instrumento, com renúncia expressa por qualquer outro'

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, a fim de que

produza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, 

- 

de de 20XX

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Orgão gerenciador da ARP

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
Prefeito municiPal

FORNECEDOR 1

FORNECEDOR 2
(...)

exonera o Adjudicatário de suas responsa bilidades

23
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ANEXO
REGISTRO DE PREçOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no -J ZOXX, celebrada entre
o Município de Areia Branca, e a empresa cujos preços estão a seguir registrados, por item, em
face da realização do Pregão Presencial no 2312019 SRP.

EM PRESA:
FO N E/ FAX:CN PJ:

E- MAIL:END,:

REPRESENTANTE
LEGAL:

VALORMARCAUN ESPECIFICAITEM QTDE.III IIII

24
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PREGÃO PRESENCIAL NO 23l2019 SRP

ANEXO VI

MTNUTA DO CONTRATO No XX/2OXX

CONTRATO DE FORNECIMÉNTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O XXXXXXXXX E, DO OUTRO,

FUNDAMENTADO NO PREGAO
PESENCIAL No 23/2019

fazet rte in rante do resente instru mento ra todos os fins de direito.

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO PLACA LOTAÇAO
CO NSU IYO

MÉDIO
ANUAL (L)

COMBUSTIVEL

CLÁUS LA SEGUNDA DO REGI E DE EXECU o íârt. 55, inciso IL da Lêi no

o xxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ sob o no xxxxxxxxxxxxxxxxxx, localizado à

xxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CoNTRATANTE, neste ato representado por

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG no xxxxxxxxxxx e do cPF no xxxxxxxxxxx; e

a empresa xxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n" XXXXXXXXXXXXX, com sede na

XXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo

senhor DouGLAS DIEGO LIMA COSTA, portador do RG 3.109.368-0 SSP/SE e do cPF

015.750.565-00, tem justo e acordado entre si o presente Contrato de Fornecimento, acordo

com as disposições regulamentares contidas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas

alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRTMETRA - DO OBJETO (art. 55. inciso r. da Lei no a'666{93).
Of.f. O prer"nte Contrato tem por objeto o fornecimento de combustíveis derivados de

petróleo, destinados aos veículos do XXXXXXXX, conforme planilha abaixo, de acordo com as

especificações constantes do Edital de Pregão Presencial no 23/2019 e seus anexos/ e proposta

da Contratada, de acordo com o art. 55, XI da Lei no 8.666/93, passando tais documentos a

execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades

da C6hTRATANTE, visanào à perfeita consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta
deste Contrato.

CtÁUSUtl tenCetU - OO pnECO e OIS COIVOICóeS oe plGaUtHtO íart. S5. inciso

8.666/93).
02.1. O fornecimento

IIL da Lei no 8.666/93),
03.1. Os produtos serão for

será executado diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de

necidos pelos preços constantes na planilha que segue, perfazendo

o resente contrato um valor lobal de R

§1o - O pagamento será efetuado após liquidação da
mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatur

despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias,
a, devidamente certificada pelo setor

V. TOTAL
R$ITE I\4 ESPECIFICAÇÃO

V. UNIT
R$

L

UNID. QTD

XXXGasolina comum1
L2 Oleo diesel S- 10 XXX

VALOR TOTAL ESTIMADO

responsável pelo recebimento do objeto;

25



Nu*
ESTADO DE SERGIPE

uurrcÍpto DE ARErA BRANcA
orvrsÃo or lrcrrações E coNTRATos

§2o - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o

àocu.ento de cobrança, prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e

lvlunicipal, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - iNSS, perante

o FGTS - CRF e a Certidão de Débitos Trabalhistas - CNTD;

§3o - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto houver pendência de

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

§4o - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
§5o - Não haverá reajuste de preços durante o período contratado;
§Oo - trto caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado
no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;

§7o - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram

ãa execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e

previdenciá rios, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza;

igo - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos,

ãe. qre a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o
Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à

CoNTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos produtos

efetivamente prestados e atestados.

cLÁusuLA ouARTA - DA vrGÊNcrA (Art. 55, inciso rv' da Lei no 8.666/93)
o4J. O pr€sente contrato terá vigência da data de sua assinatuft até 3L/12/2019, por se

tratar de fornecimento, nãO podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do

art. 57 da Lei no 8.666/93.

CtÁUSUtl OUIlttA - Ol eNTntGe E ntCEBIlqeNTO OO Og:eto (art. 55. inciso tV, da

Lei no 8.666/93)
o5J. O f"**Cr*nto, objeto deste contrato, será realizado para o lt4unicípio de forma
parcelada, mediante solicitãção e nas quantidades indicadas pelo mesmo, no ato de entrega da

referida solicitação.
parágrafo Único - O fornecimento deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido.

Findõ este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos

previstos no instrumento convocatório, por serem meramente estimativos, considerando-se
perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o limite quantitativo antes

do encerramento do prazo contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o limite de

25olo (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1o da Lei no 8'666/93'

LA SEXTA DOTACAO O CAM ENTARIA íart. 55. in iso V. da i n. o
CLAUS
8.656/93),
06.1. As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento 2020 do

Municí io de Areia Branca conforme classifica oo mentária detalhada a ba ixo:

CtÁUSUte SÉTlMa - OO olnetto e nespoHSaeIttOAoe OaS paAtes (art. SS' inciso
VII e XIu, da Lei no 8.666/93).
07.1. A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
. Manter, durante toda a execu!ão do contrato, as exigências de habilitação ou condições

determinadas no procedimento dà licitação que deu origem ao presente Contrato, sob pena oe

sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
.Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena

e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;

FONTE DE
RECURSOS

CLASS]FICAÇAO
ECONO IVIICA

PROJETO
OU ATIVIDADE

óorco on
U NIDADE

26r
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. Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução do

Contiato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao

contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsa biliza r-se po;. eventuai; multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de

faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
. AáçãnsaOiliza r-se pelos danos éausados diretamente ao Município ou a terceiros decorrentes

desuaculpaoudolonaexecuçãodoContratonãoexcluindooureduzindoessa
responsa bilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
.ãáúoÃ*úiri."i-se pela óbtenção de Àlvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do Contrato;
. Executár fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
o Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com a contratante, sem

prévia e expressa anuência;
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorpóração, sem prévia a expressa anuência do contratante.
07.2. A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

. Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;

. Frãpoicionaí à CONTRATADA iodas as iondições necessárias ao pleno cumprimento das

oUrúãções decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei no 8.666/93;
. Oe-signar um representante para acompanhar e fisc^alizar a execução do presente Contrato,

que dõverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
.Comunicar à CONTRATADA toda e'qualquer ocorrência relacionada com a execução dos

serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas'

P A

I no

noc

a.666/931.
õili[lãatraso iniustificado na execução do Contrato,.pela inexecução total ou parcial do

ãújãto pu.truao, co-nforme o caso, o Cóntratante poderá aplicar à Contratada as seguintes

;;;iàd previstás no art. 87 da Lei no 8.666193, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de

perda da garantia Prestada:
I - advertência;
II - multa de 1olo (um por cento) por dia, até o máximo de 30o/o (trinta por cento), sobre o

valor do contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;

III - multa de 2)o/o ldez por cento) sobre o válor total deste Contrato, no caso de inexecução

total ou parcial do mesmo;
iú-l .rJp"nrao temporáiia de participar em licitação e impedimento dê contratar com a

Administiação do Contratante, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;. . .

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçao PuDllca'

NA- E c

09 .1. A inexecução, total ou Parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cl áusula

anterior, ensejará a sua rescisão Por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos

enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no 8.666/93, na forma do art' 79 da

mesma Lei.
pu-gràfo único - euando a rescisão ocorrerr com base nos incisos XU a XVII do art. 78 da Lei

,upiã.ituau, ,", qr" t"nnu r,uriáo culpa d'a contratada, será esta ressarcid-a dos prejuízos,

iuórfur."ni" comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 20 do aft' 79 do

mesmo diploma legal'

doruo

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (ATt'

55, inclso IX. da Lei no 8.666/93)'
i@ratiVadopresenteContrato,aContratadareconhece,de
1c!o, o direito da contratantà de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80

da Lei no 8.666/93. ,---'t"



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAç Ões e conruros

CLAU ULA DECI A PRIMEI DA LEGISLACAO PLICAVEL À execucÃoDo

11.1. O presente Contrato fundamenta-se:
I - Nos termos do Pregão Presencial no 23/2OLg que, simu lta neamente:
. Constam do Processo Administrativo que o originou;
. Não contrariem o interesse público;
II - Nas demais determinações da Lei 8.666/93;
iU - Nos preceitos do Direito Público;
IV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos contratos e nas disposições do Direito

Privado.
Parágrafo Único - os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessar'osr em

decoirência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo

Aditivo.

cúusuLA pÉcr,tA SEGUNpA - DAS ALTERACõES_íArt. 65. Lei no 8.6Ç6l98),
aocorrênciadequaisquerfatoseStipUladosno

artigo 65 da Lei no 8.666/93, desde que devidamente comprovados'

lfà"- e Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e

iupressões que se fizerem 
-necessários, 

até o limite legal previsto no art, 65, §1o da Lei no

8.à66/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato;
gà;--'lrlãiltr. acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condiÇão,

ialvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art' 65,

§20, II da lei no 8.666/93.

A I o A ED A

Lei no 8.666/93)'
iã1. N"1""." d" que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designado o servidor losé

Eduardo Rodrigues oliveira, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato'

ii; - Ã-r"i"ii.ãiáã .o-p"tã, entre outias atribuições,.verificar a conformidade da execuÇão do

Contrato com as normas especificadas, se os piocedimentos são adequados para garantir a

qualidade desejada;
§2á - À açao dá fiscalização não exonera a Contratada de suas responsa bilidades contratuais'

CLÁ SULA D CIMA O ARTA DO REC BIM ENTO DO OB ETO (A 73. i no

28

Wor*

a.666/93)
iã-:, o oUj"to deste contrato será recebido de acordo com o disposto aft.73,1r, a e ó da Lei

no 8.666/93.

cLÁusuLA pÉcrMA ourNTA - Do FoRo íArt' 55,.620' Lei no 8'666/93).
151. Ar p"rt"r.""t,=tantes elegern o Foro Distrital de Areia Branca, Estado de Sergipe, como

úni- .orp"t"nte para dirimir al questões que porventura surgirem na execução do presente

Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro'

r



M,,
ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo oe lrcrrlÇôes E coNTRATos

E, por estarem assim. justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, a fim de que
produza seus efeitos legais.

Areia Branca/SE, 

-de 

de 

-.(óncÃo coNTRATANTE)
Contrata nte

(GEsroR oo óncÃo)
Gestor dO XXXXX

(EMPRESA CONTRATADA)
Contratada

(REPRESENTANTE DA EMPRESA)
Representante legal

F-
I
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