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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 26/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.39/2018 

TIPO: REGISTRO DE PREÇO 

MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM 

 

NOME DA EMPRESA: __________________________________________________________ 

CNPJ N°: __________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 

CIDADE: ___________________________________________________________________ 

ESTADO: ___________________________________________________________________      

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

TELEFONE: _________________________________________________________________ 

FAX: ______________________________________________________________________ 

COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?__________________________________________ 

 

 

Obtivemos através do endereço eletrônico www.aguasdaprata.sp.com.br, cópia do 

instrumento convocatório da licitação supra mencionada. 

 

Local:_____________,_______de______________ de 2018. 

 

 

Nome: ____________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor licitante,  

 

Visando comunicação futura entre a Divisão Geral de Compras – Setor de 

Licitações e o licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada 

do edital e o remeter digitalizado, por meio do e-mail: 

licitacoes.aguasdaprata@gmail.com  ou fone/fax: (0xx19) 3642-1021 ramal 235. 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais, esclarecimentos e questionamentos.  

mailto:licitacoes.aguasdaprata@gmail.com
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MINUTA EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL 

 OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 

GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL S10 E ETANOL PARA OS VEÍCULOS DAS 

SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ÁGUAS DA PRATA 

PREÂMBULO 

MINUTA - EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°. 26/2018 
PROCESSO n° 39/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/05/2018 

HORÁRIO: 14h00  

LOCAL: Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, situada na Av. Washington 

Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - SP. 
 

O Município de Águas da Prata torna público que se acha aberta nesta unidade, licitação 
na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM - 
Processo nº 39/2018 objetivando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL BS500, ÓLEO 
DIESEL S10 E ETANOL PARA OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE 
ÁGUAS DA PRATA, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e Anexos que dele fazem parte 
integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões do Setor de 
Licitações e Contratos, situados na Av. Washington Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - 
SP, iniciando-se no dia 16/05/2018 às 14:00 e será conduzida pela Pregoeira com o 
auxílio da Equipe de Apoio. 
 
O presente Pregão será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, a Lei Federal n°10.520/02 e o Decreto Municipal n.º 2114/09 e com as normas 
deste instrumento e demais normas legais atinentes à espécie. 
 
Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte integrante: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, contendo as especificações técnicas do objeto e 
demais dados necessários a execução do serviço; 
 
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO de cumprimento da disposição do art. 27, V da 
Lei 8.666/93; 

 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO de inexistência de fato impeditivo; 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO – CREDENCIAMENTO; 
 
ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA PADRONIZADA;  
 
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO; 
 
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR COM 
CONTRATO SOCIAL E/OU REGISTRO EMPRESARIAL. 
 
1. OBJETO 
 
O presente Pregão tem como objeto o MENOR PREÇO POR ITEM para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO 
DIESEL BS 500, ÓLEO DIESEL S10 E ETANOL PARA OS VEÍCULOS DAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ÁGUAS DA PRATA, para a Prefeitura de Águas da 
Prata, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo I, que integra o presente 
Edital, em todos os seus termos e condições. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da presente licitação exclusivamente pessoas jurídicas que 
atenderem as exigências deste 
Edital e tenham objetivo social compatível com o objeto licitado. 
 
2.2. Será vedada a participação de empresas na licitação quando: 
 
2.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
 
2.2.2. Sob processo de falência; 
 
2.2.3. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal de Águas da Prata; 
 
2.2.4. Reunidas em consórcio; 
 
2.2.5. Presentes quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei Federal 
8.666/93. 
 
3. DAS DATAS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
3.1. Os envelopes "PROPOSTA" E "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser ENTREGUES AO 
PREGOEIRO, NA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO, no dia 16/05/2018 às 14:00 
horas, Sala de Reuniões do Setor de Licitações e Contratos, situada na Av. Washington 
Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - SP. 

 
3.1.1. A Prefeitura Municipal de Águas da Prata não se responsabilizará por envelopes 
endereçados via postal ou por outras formas, e que por isso não sejam entregues na forma 
prevista no subitem 3.1. 
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4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E 
DOCUMENTAÇÃO 
 
4.1. DO ENVELOPE 01 - "PROPOSTA DE PREÇOS" 
 
O envelope 01 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, bem como os demais 
documentos exigidos neste Edital, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua 
parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N.º 01 
PREGÃO N° 26/2018 
ENVELOPE "PROPOSTA DE PREÇOS" 
PROPONENTE:................................... 
 
4.2. DO ENVELOPE 02 - "DOCUMENTAÇÃO” 
 
O envelope 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação 
técnica e à regularidade fiscal, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua 
parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N.º 02 
PREGÃO 26/2018 
ENVELOPE "DOCUMENTAÇÃO"  

PROPONENTE:.................................. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES 
 
5.1. Para manifestação nas reuniões e para prática de atos relativos ao presente pregão, 
especialmente para formulação de lances verbais, interposição de recursos, 
motivadamente na sessão, a licitante deverá indicar um representante devidamente 
credenciado. Não será aceito credenciamento de um mesmo representante para mais de 
uma empresa. 
 
5.2. Para o credenciamento, deverá ser apresentado: 
 
5.2.1. No caso de procurador, instrumento público ou particular de mandato, devendo este 
último ter firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas e 
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
proponente; 
 
5.2.2. No caso de diretor, gerente, sócio, proprietário ou assemelhado, ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor e documento de eleição de seus administradores, 
devidamente registrados na Junta Comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas, 
conforme o caso. 
 
5.3. Os documentos do item acima deverão ser entregues, FORA DOS ENVELOPES DE 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO, ao pregoeiro no momento da abertura da sessão da 
licitação. Os mesmos serão retidos pelo pregoeiro e juntados ao processo licitatório, 
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 podendo ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticado por 
cartório competente ou por servidor pertencente ao Setor de Licitações e Contratos. 
 
5.4. Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes, o pregoeiro verificará o efetivo 
credenciamento dos representantes das licitantes que se fizerem presentes. 
 
5.5. Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos 
referidos nos subitens 5.2.1 ou 5.2.2. 
 
5.5.1. No caso do subitem 5.2.1, a procuração deverá conter os poderes específicos para 
prática dos atos do Pregão, como dar lances, e interpor recursos motivadamente na sessão. 
 
5.6. A inobservância dos termos deste item impedirá a licitante de dar lances e interpor 
recursos motivadamente na sessão. 
 
5.7. Os interessados em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, que não 
tenham sido credenciados, poderão fazê-lo desde que não interfiram, de modo algum, no 
bom andamento dos trabalhos. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
6.1.  Cada licitante deverá ENTREGAR NA ABERTURA DA SESSÃO, simultaneamente, os 
02 (dois) envelopes, devidamente fechados e indevassáveis, no endereço, data e hora 
estabelecidos no preâmbulo deste Edital, com as respectivas identificações, segundo o item 
4, contendo: 
 
6.2. Do envelope nº 01 – Proposta de Preços:  
 
6.2.1. O envelope nº1 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, nos termos 
do Anexo V. 
 
6.2.2. A Proposta de Preços deverá observar as exigências estabelecidas neste instrumento, 
e os respectivos preços unitários e totais, expressos em algarismos e por extenso. 
 
6.2.3. A Proposta deverá ser apresentada em uma única via, sem rasuras, emendas, 
ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante, ou com identificação da empresa 
e carimbo do CNPJ, em linguagem clara e que não dificulte a exata compreensão de seu 
enunciado e conterá: 
 
6.2.3.1. Número deste Pregão; 
 
6.2.3.2. Razão social, endereço, CNPJ, telefone e fax do licitante; 
 
6.2.3.3. Especificação clara, completa e detalhada do (s) produto (s) ofertado (s), conforme 
padrão definido no Anexo V; 
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6.2.3.4. 
O (s) preço (s) do (s) lote (s) ofertado (s); 
 
6.2.3.4.1. O (s) preço (s) deve (m) ser cotado (s) em moeda nacional, em algarismo (s) e por 
extenso, com centavos de no máximo 03 (três) casas decimais após a vírgula. Caso seja 
apresentado preço com mais de 03 (três) casas decimais após a vírgula, o pregoeiro 
considerará apenas os 03 (três) primeiras casas decimais, sem qualquer tipo de 
arredondamento. 
 
6.2.3.5.2. O (s) preço (s) ofertado (s) deve (m) ter como referência o (s) praticado (s) no 
mercado para pagamento no mínimo em 30 (trinta) dias corridos, contados da data da 
fatura aceita pela Divisão Geral de Compras. 
 
6.2.3.5.3. Só será aceito um preço para o item. 
 
6.2.3.5.4. A licitante deverá apresentar proposta de preços para cada item que compõe o 
fornecimento, em razão do critério de julgamento ser o menor preço por item. 
 
6.2.3.5.5. A proponente deverá ofertar seu preço, expresso em reais, em algarismo e por 
extenso, computados todos os custos básicos diretos, BDI (se cabível), bem como encargos 
sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a 
incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do edital, tais como carga, descarga e 
transporte, e demais concernentes à plena execução do objeto durante o prazo do contrato. 
 
6.2.3.5.6. Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em 
algarismo e por extenso, prevalecerá este último. 
 
6.2.3.6. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega 
dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
6.2.3.7. A proposta deverá ser assinada por sócio com poderes para tanto ou por 
procurador, cuja procuração contenha poder expresso para formulá-la e que tenha sido 
subscrita por quem tenha legitimidade. 
 
6.3. Do envelope nº. 02 - Documentos de Habilitação: 
 
6.3.1. O envelope nº 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à 
qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira e à regularidade fiscal, em 
conformidade com o previsto a seguir: 
 
6.3.2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em: 
 
6.3.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
6.3.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição dos seus administradores; 
 
6.3.2.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
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6.3.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.3.2.5. O cumprimento do disposto no art. 27, V da Lei 8.666/93 acontecerá por meio de 
Declaração, sob as penas da lei, emitida pelo proponente, conforme modelo constante no 
Anexo II. 
 
6.3.2.6. Declaração da licitante da inexistência de fato impeditivo para contratar com a 
Administração Pública, com data atual, de no máximo 10 (dez) dias antes da abertura, 
conforme modelo constante do Anexo III. 
 
6.3.3. A documentação relativa à qualificação técnica consiste em: 
 
6.3.3.1. Cópia autenticada de Alvará Municipal para fornecimento de combustíveis 
líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos, nos 
termos do art. 2º, inciso I, da Portaria nº. 202/99 da ANP. 
 
6.3.3.2. Cópia autenticada de Autorização para o exercício da atividade de revenda de 
combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis 
automotivos, nos termos do art. 2º, inciso II, da Portaria nº. 202/99 da ANP. 
 
6.3.3.3. Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro comercial, 
assinada pelo representante legal da empresa com firma reconhecida em cartório 
competente, de acordo com modelo do anexo VII. 
 
6.3.4. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consiste em: 
 
6.3.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
 
6.3.4.2. Certidão negativa de débitos referentes a tributos e contribuições federais 
expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
 
6.3.4.3. Certidão negativa quanto à dívida ativa da União expedida pelo Ministério da 
Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
 
6.3.4.4. Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais expedida pela 
Secretaria Estadual da Fazenda. 
 
6.3.4.5. Certidão negativa de débitos referentes a tributos municipais expedida pela 
Secretaria Municipal da 
Fazenda ou Finanças da sede da licitante. 
 
6.3.4.6. Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social 
(CND/INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
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6.3.4.6. 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. 
 
6.3.5. As certidões exigidas deverão ter sido expedidas a menos de 90 (noventa) dias da 
data marcada para a abertura da licitação, salvo aquelas que já possuírem validade 
expressa fixada por lei.  
 
6.3.6. As certidões e demais documentações solicitadas deverão ser apresentadas em 
original, ou por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou por 
servidor pertinente ao Setor de Licitações e Contratos. 
 
6.3.7. O pregoeiro confirmará a autenticidade dos documentos apresentados extraídos pela 
Internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 
 
6.3.8. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou 
da filial da licitante, não sendo aceita parte de documentos de uma e parte de outra, sob 
pena de inabilitação da licitante. 
 
7. DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 
 
7.1. São os seguintes os procedimentos a serem adotados para a realização do pregão 
propriamente dito: 
 
7.1.1. No dia, hora, e local designados neste Edital, os licitantes deverão estar legalmente 
representa dos ou por terceiros devidamente credenciados, com poderes específicos para 
formulação de lances verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame 
conforme o modelo referencial indicado no Anexo IV. 
 
7.1.2. Instalada a sessão pública do pregão, e no ato do credenciamento dos participantes, 
estes deverão apresentar ao pregoeiro, como condição de participação do certame, a 
declaração de que preenche todos os requisitos necessários para a habilitação, conforme 
modelo contido no Anexo IV. 
 
7.1.3. Após o credenciamento dos participantes, o pregoeiro procederá à abertura dos 
envelopes das propostas comerciais. Em seguida, será verificada a conformidade das 
propostas com os requisitos deste Edital. 
 
7.1.3.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais 
do Edital, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples 
manifestação do proponente. 
 
7.1.3.2. As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de menor 
preço global consignado na proposta escrita. 
 
7.1.3.3.  Constarão na ata os licitantes participantes, os preços oferecidos nas propostas 
apresentadas, as propostas eventualmente desclassificadas com a respectiva 
fundamentação e a ordem de classificação provisória das cotações. 
 
7.1.4. No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o pregoeiro 
convidará individualmente o licitante ofertante da menor proposta do item, e todos  
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aqueles com propostas de preços até 10% superior àquela, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. 
 
 
7.1.4.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
7.1.4.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade da proposta 
escrita de menor preço com o parâmetro de preço definido no item 8, bem como sua 
exequibilidade. 
 
7.1.4.3. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida 
caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 
 
7.1.5. O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, até o momento 
em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados. 
 
7.1.5.1. Não serão aceitos lances cujos valores sejam iguais ou maiores ao último lance 
que tenha sido anteriormente ofertado.  
 
7.1.5.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais 
relativos ao objeto, ficando sua última proposta registrada para classificação definitiva ao 
final da etapa. 
 
7.1.6. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro procederá à classificação 
definitiva das propostas, que será consubstanciada em ata. 
 
7.1.7. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de 
documentação do proponente classificado em primeiro lugar. 
 
7.1.8. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante 
classificado e habilitado será declarado vencedor. 
 
7.1.9. Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou com 
borrões, rasuras em partes essenciais, e desclassificadas as propostas que não atenderem 
às exigências essenciais do Edital. 
 
7.1.10. Se o licitante for considerado inabilitado, o pregoeiro poderá conceder dentro da 
própria da sessão, faculdade para o saneamento de falhas, desde que as mesmas possam 
ser escoimadas no ato. 
 
7.1.10.1. Se o licitante desatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará 
as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor. 
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7.1.11. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá interpor recurso imediata e 
motivadamente na sessão, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata aos autos. 
 
7.1.11.1. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
7.1.11.2. A ausência de interposição de recurso, motivadamente na sessão, conforme 
previsto no item acima importará na decadência do direito de recurso. 
 
7.1.11.3. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 
 
7.1.11. 4. Decididos os recursos, quando for o caso, o pregoeiro declarará o vencedor da 
licitação, encaminhando os autos do processo à autoridade competente, para homologação 
do certame e convocação do adjudicatário para prestação do serviço. 
 
7.1.12. Quando o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade da proposta, não 
celebrar o contrato ou não apresentar situação regular, poderá ser convocado outro 
licitante, observada a ordem de classificação, para assumir a avença, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções. 
 
7.1.13. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes 
desclassificados e dos classificados não declarados vencedores permanecerão sob custódia 
da Administração, até expirar a data de validade das propostas. 
 
7.1.13.1. Decorrido o prazo estabelecido neste item as licitantes poderão, mediante 
requerimento próprio, retirar os envelopes no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após o qual 
os mesmos poderão ser eliminados a critério da administração. 
 
7.1.14.  Nas situações previstas nos itens 7.1.4.2, 7.1.4.3, 7.1.10.1 e 7.1.12 o pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço.  
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1. A homologação do presente certame compete ao Prefeito Municipal, o que ocorrerá 
logo após o julgamento e após a decisão dos recursos eventualmente interpostos. 
 
9. DA CONTRATAÇÃO 
 
9.1. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o Contrato, cuja 
minuta constitui o Anexo VI, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
9.2. O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma vez, desde que 
solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto neste item, sob alegação de 
motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração. 
 
9.3. No ato da assinatura, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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9.3.1. Procuração ou contrato social 
 
9.3.2. Cédula de identificação; 
 
9.4. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocado  
 
outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos 
itens 7.1.10 e 7.1.14 do presente edital. 
 
10. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 
 
10.1. Os serviços de abastecimento serão de total responsabilidade da empresa contratada 
e a mesma deverá indicar um local no município de Águas da Prata para execução do 
serviço, de acordo com as Ordens de Fornecimento emitidas pela Divisão Geral de Compras 
da Prefeitura Municipal, conforme suas demandas, 24 horas ininterruptas. 
 
11. DO PRAZO CONTRATUAL 
 
11.1. O prazo de vigência do contrato oriundo desta licitação será de 12 (doze meses) 
contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos até 
o limite permitido pela Lei 8.666/93, conforme interesse da Administração. 
 
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento será realizado em até 30 dias corridos, contados da data da fatura 
aceita pela Divisão Geral de Compras, mediante a apresentação dos documentos fiscais 
legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor encarregado do recebimento. 
 
12.2. Os documentos exigidos para pagamento são: 
 
12.2.1. Nota Fiscal com a discriminação e a quantidade do produto efetivamente entregue. 
 
12.3. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTR 
ATADA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem 
a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização 
financeira. 
 
13. PENALIDADES 
 
13.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, apresentar 
documentação inverossímil exigida para o certame, não mantiver a proposta, lance ou 
oferta, recusar-se a celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, cometer 
fraude fiscal, comportar-se de modo inadequado ou fizer declaração falsa, estará sujeito à 
aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração,  
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pelo 
prazo 
de até cinco anos, observados os procedimentos contidos no artigo 7º da Lei Federal n.º 
10.520/02. 
 
13.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo contratado caracterizará 
a inadimplência, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
 
13.2.1. Advertência; 
 
13.2.2. Multa; 
 
 
13.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 
Municipal; 
 
13.2.4. Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
13.3. A penalidade de advertência, prevista no subitem 13.2.1., será aplicada pela 
administração do órgão recebedor do produto, de ofício ou mediante proposta do 
responsável pelo acompanhamento da execução do contrato. 
 
13.4. A multa prevista no subitem 14.2.2. será aplicada pelo gestor do contrato e terá 
cabimento nas seguintes hipóteses: 
 
13.4.1. A inexecução total do contrato sujeitará o contratado à multa de 20% (vinte por 
cento) do valor total do contrato. 
 
13.4.2. A inexecução parcial do contrato sujeitará o contratado à multa de 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato. 
 
13.4.3. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do fornecimento, por dia de atraso 
na substituição dos produtos em desacordo com as especificações técnicas, até o limite de 
10 (dez) dias corridos, após o que, aplicar-se-ão as multas previstas nos itens 13.4.1 e 
13.4.2 podendo haver rescisão do ajuste. 
 
13.4.4. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia, até o limite 
de 10 (dez) dias corridos, a cada interrupção no fornecimento e até duas vezes 
consecutivas, após o que, aplicar-se-ão as multas previstas nos itens 13.4.1 e 13.4.2 
podendo haver rescisão do ajuste. 
 
13.4.5. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do fornecimento, por dia de atraso 
na substituição dos produtos em desacordo com as especificações técnicas, até o limite de 
10 (dez) dias corridos, após o que, aplicar-se-ão as multas previstas nos itens 13.4.1 e 
13.4.2 podendo haver rescisão do ajuste. 
 
13.4.6. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia, até o limite 
de 10 (dez) dias corridos pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual não 
prevista nos itens anteriores. 
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13.4.7. A não observância das exigências e prazos contidos no Anexo I, implicará na multa 
prevista no item 13.1.1 e na rescisão do contrato. 
 
13.6. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade 
são de competência do Prefeito Municipal, facultada a defesa da Contratada no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista. 
 
13.7. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento 
administrativo específico, sendo assegurado à contratada o direito ao contraditório e ampla 
defesa, com todos os meios a eles inerentes; 
 
13.8.  As multas são excludentes e independentes e não eximem a Contratada da plena 
execução dos fornecimentos contratados. 
 
13.9. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal, se 
não houver recurso ou se o mesmo estiver definitivamente denegado. 
 
13.10.  Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a 
devedora a processo executivo. 
 
13.11. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido 
por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados 
cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil. 
 
13.12.  As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo 
representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93. 
 
14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAÇÕES 
 
14.1. Será facultado aos licitantes a interposição de recursos, nos termos do art.109, da 
Lei 8.666/93 e de impugnações, nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93, conforme 
situação, prazos e condições neles estabelecidos, decaindo do direito, se ultrapassados os 
prazos previstos; 
 
14.2. Os recursos serão dirigidos ao pregoeiro que poderá, no prazo de três dias úteis 
reconsiderar sua decisão, ou neste mesmo prazo encaminhá-los ao Prefeito Municipal 
devidamente informados, para a decisão, que também será proferida no prazo de três dias 
úteis; 
 
14.3. Não será conhecido o recurso e a impugnação fora do prazo legal e das condições 
acima estabelecidas. 
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. O presente pregão poderá ser anulado ou revogado, sempre mediante despacho 
motivado, sem que caiba a qualquer licitante direito à indenização. 
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15.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 
15.3. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
Edital o interessado que não se manifestar até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data da 
sessão do pregão em requerimento registrado no setor de TRIBUTAÇÃO da Prefeitura 
Municipal. 
 
15.4. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o interessado de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
15.5. Os autos do processo de licitação somente terão vista franqueadas aos interessados 
a partir da intimação das decisões recorríveis. 
 
15.6. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou inclusão, sem expressa anuência da Prefeitura.  
 
15.7. A tolerância da Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 
Contratada não importará de forma alguma em alteração contratual ou novação. 
 
15.8. É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
15.9. O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 
formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação. 
 
15.10. O presente Edital, seus anexos e a proposta do vencedor da licitação farão parte 
integrante do Contrato ou instrumento equivalente. 
 
15.11. Qualquer alteração que se fizer necessária com relação ao instrumento convocatório 
e decisões referentes ao andamento processual serão publicados em órgão de divulgação 
oficial. 

 
                                                                                                                         

Águas da Prata,  04 de maio de 2018. 
 
 
 

 
 

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA 
 Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
Contratação de empresa revendedora de combustíveis, para o fornecimento parcelado de: 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

01 70.000 LITROS (SETENTA MIL LITROS) GASOLINA COMUM 

02 113.000 LITROS (CENTO E TREZE MIL LITROS) ÓLEO DIESEL BS500 

03 12.000 LITROS (DOZE MIL LITROS) ÓLEO DIESEL S10 

04 9.000 LITROS (NOVE MIL LITROS) ETANOL 

 
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO COMBUSTÍVEL 
 
* GASOLINA COMUM: É aquela constituída de gasolina A e álcool etílico anidro 
combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que 
atenda ao Regulamento Técnico ANP. 
 
* ÓLEO DIESEL: Óleo diesel interior automotivo, conforme características constantes no 
Regulamento 
Técnico ANP. 
 
* ÓLEO DIESEL S10:  Óleo diesel S10 automotivo, conforme características constantes no 
Regulamento Técnico ANP. 
 
* ETANOL: É aquele produzido no país ou importado ou formulado pelos agentes 
econômicos autorizados para cada caso, utilizado em motores de combustão interna de 
ignição por centelha, conforme características constantes no Regulamento Técnico ANP. 

 
3. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMERCIAL 
 
3.1. A Contratada se comprometerá durante o transcorrer do contrato a: 
 
3.1.1. Promover completa assistência técnica e comercial aos produtos inclusive sua 
análise laboratorial, quando houver suspeita de irregularidade na composição dos 
combustíveis; 
 
3.1.2. Abastecer a frota municipal, de acordo com as ordens de serviços expedidas pela 
Divisão Geral de Compras e em local indicado pela empresa, no município de Águas da 
Prata; 
 
3.1.3. Promover e prestar serviços de lavagem completa, troca de óleo de motor, troca de 
filtro de óleo do motor, troca de filtro de ar e calibragem de pneus em toda a frota municipal 
de acordo com as Ordens de Serviços expedido pela Divisão Geral de Compras. 
 
3.1.4. A empresa contratada deverá estipular seu preço nunca superior ao da bomba na 
data do abastecimento. Em caso de realinhamento de preços, nunca poderá ser cobrado 
valor maior que o previsto na bomba na data do abastecimento. 
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ANEXO II 
 

Modelo de Declaração de Cumprimento da Disposição do Art. 27, V da Lei 8.666/93 
 
À 
 
Prefeitura Municipal de Águas da Prata 
 
Ref.: Pregão n.º _____/2018 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
........................................ (nome da empresa), inscrita (o) no CNPJ sob o n.º 
........................, com sede ................................... (endereço completo), interessada (o) em 
participar do Pregão nº. ____/2018, instaurado pela Prefeitura Municipal de Águas da 
Prata, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
. 
 
 
 
 

,.......... de .................. de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal 
(assinatura/nome/RG) 
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ANEXO III 
 

Modelo de Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo 
 
 
À 
 
Prefeitura Municipal de Águas da Prata 
 
Ref.: Pregão n.º ____/2018 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
........................................ (nome da empresa), inscrita (o) no CNPJ sob o n.º 
........................, com sede................................... (endereço completo), interessada (o) em 
participar do Pregão n.º 09/2016, instaurado pela Prefeitura Municipal da Estância 
Hidromineral de Águas da Prata, declara, sob as penas da Lei, a inexistência de fato 
impeditivo a sua habilitação se obriga a comunicar a superveniência do mesmo. 
 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 

,.......... de .................. de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal 
(assinatura/nome/RG) 
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ANEXO IV 
 

Modelo de Declaração – Credenciamento 
 
 
 
A empresa______________________________, com sede na____________________________ CNPJ 
N°. ___________________, representada pelo (a) Sr. (ª) ___________________, CREDENCIA o (a) 
Sr. (ª) ______________________________________________, portador do R.G.   
n.º_____________________ e CPF nº. ____________________, para representá-la perante o 
Município de Águas da Prata em licitação na modalidade Pregão Presencial nº. ____/2018, 
podendo formular lances, negociar e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive 
interpor e desistir de recursos em todas as fases da licitação. 
 
 
 
 

Local: ____________________, ____________de__________de 2018. 
 
 
 
 
 

__________________ 
(Assinatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em papel timbrado da empresa licitante e entregue fora do envelope de habilitação 
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ANEXO V 
 

Proposta Padronizada 
 
À 
 
Prefeitura Municipal de Águas da Prata 
 
REF. PREGÃO n°. ____/2018 
 
 
 
A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., 
estabelecida à Av./Rua ........................., n° ......, bairro.................., na cidade de 
................, telefone................, fax.....................,   vem   pela   presente   apresentar   em   
anexo   sua   proposta   de   preços   para   a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL 
S10 E ETANOL PARA OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE   ÁGUAS   
DA PRATA   de acordo com as exigências do presente Edital. 
 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 70.000 LITROS (SETENTA MIL LITROS) GASOLINA COMUM R$ R$ 

02 113.000 LITROS (CENTO E TREZE  MIL LITROS) ÓLEO DIESEL BS500 R$ R$ 

03 12.000 LITROS (DOZE  MIL LITROS) ÓLEO DIESEL S10 R$ R$ 

04 9.000 LITROS (NOVE MIL LITROS) ETANOL R$ R$ 

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 
 

Validade da Proposta:  
 
 
 
 
 

________________________________________ 

(Assinatura do responsável pela empresa) 
Nome/Cargo 
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ANEXO VI 
 

Minuta de Contrato 
 
CONTRATO N°. _____/208 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA DE ÁGUAS DA PRATA, QUE ENTRE SI FAZEM O 
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA E A 
EMPRESA________________________________________ 

 
 
Cláusula Primeira - DAS PARTES 
 
1.1 - CONTRATANTE 
 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA, CNPJ nº. 44.831.733/0001-43, com sede na 
Avenida Washington Luiz, 485, Centro, Águas da Prata - SP, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. 
Samuel da Silva Binati. 
 
1.2 - CONTRATADA 
 
_________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, com sede na 
Rua____________________________nº ___ município de _________________, CEP ______________ neste   
ato representado pelo Sr. ________________________, _______________ brasileiro, ________(estado 
civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade nº.  ____________________SSP/__    e do CPF nº 
________________________, residente e domiciliado 
em_____________________________________________________________________________________ 
 
1.3 - FUNDAMENTOS 
 
A presente Contratação decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº. ____/2018, Processo 
Administrativo Licitatório nº. ____/2018, efetuada com base na Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 e a Lei 
Federal nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações e legislação em vigor. 
 
Cláusula Segunda - DO OBJETO 
 
2.1. DO OBJETO 
 
2.1.1. Constitui objeto deste, o fornecimento parcelado dos combustíveis a seguir discriminados: 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO 

01 70.000 LITROS (SETENTA MIL LITROS) GASOLINA COMUM 
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 02 113.000 LITROS (CENTO E TREZE  MIL LITROS) ÓLEO DIESEL BS500 

03 12.000 LITROS (DOZE  MIL LITROS) ÓLEO DIESEL S10 

04 9.000 LITROS (NOVE MIL LITROS) ETANOL 

 
 
 
 
2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS COMBUSTÍVEIS 
 
2.2.1 ETANOL - produzido no país ou importado ou formulado pelos agentes econômicos autorizados para 
cada caso, utilizado em motores de combustão interna de ignição por centelha, conforme características 
constantes no Regulamento Técnico ANP. 
 
2.2.2 GASOLINA COMUM - É aquela constituída de gasolina A e álcool etílico anidro combustível, nas 
proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao Regulamento Técnico ANP. 
 
2.2.3 ÓLEO DIESEL- Óleo diesel interior automotivo, conforme características constantes no 
Regulamento Técnico ANP. 
 
2.2.4 ÓLEO DIESEL S10 - Óleo diesel S10 automotivo, conforme características constantes no 
Regulamento Técnico ANP. 
 
2.3. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
2.3.1. A CONTRATADA deverá fornecer os combustíveis supracitados dentro de 24 horas ininterruptas, todos 
os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados de acordo com a Ordem de Serviço expedido pela 
Divisão Geral de Compras, em local indicado no município de Águas da Prata. 
 
2.3.2. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMERCIAL 
 
2.3.2.1. A CONTRATADA se comprometerá durante o transcorrer do contrato a: 
 

a) promover completa assistência técnica e comercial aos produtos inclusive sua análise laboratorial, 
quando houver suspeita de irregularidade na composição dos combustíveis; 
 
b) abastecer a frota municipal, de acordo com as ordens de serviços expedida pela Divisão Geral de 
Compras e em local indicado pela empresa no Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata; 
 
c) promover e prestar serviços de lavagem completa, troca de óleo de motor, troca de filtro de óleo 
do motor, troca de filtro de ar e calibragem de pneus em toda a frota municipal de acordo com as 
Ordens de Serviços expedido pela Divisão Geral de Compras. 

 
 
Cláusula Terceira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Compete à CONTRATADA: 
 
3.1. Garantir o abastecimento e os serviços necessários da frota municipal, de acordo com as especificações 
do item 2.3 deste contrato. 
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3.2 – 
Promover 
a 
organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo 
determinado; 
 
3.3 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições 
de segurança, higiene e disciplina; 
 
3.4 – Submeter à fiscalização, previamente e por escrito, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo; 
 
3.5 – Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo de 10 (dez) dias úteis, fica facultado ao 
Contratante requerer que ela seja executada à custa da contratada, descontando-se o valor correspondente 
dos pagamentos devidos à Contratada; 
 
3.6 – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer 
causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Município e/ou do 
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública na obra; 
 
3.7 – Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pelo Contratante; 
 
3.8 – Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante, ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos aos 
serviços executados ou em execução; 
 
3.9 – Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
 
3.10 – Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato; 
 
3.11 – Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como pela contratação de seguro contra 
riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados; 
 
3.12 – Executar os trabalhos de acordo com as especificações técnicas anexas ao edital, especificações 
municipais, boas normas de higiene, segurança e normas da ABNT; 
 
3.13 – Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do 
trabalho e sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os EPI’s básicos 
de segurança; 
 
3.14 - A empresa contratada deverá estipular seu preço nunca superior ao da bomba na data do 
abastecimento. Em caso de realinhamento de preços, nunca poderá ser cobrado valor maior que o previsto 
na bomba na data do abastecimento. 
 
Cláusula Quarta - DO VALOR, PRAZO, PAGAMENTO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTAMENTO 
 
4.1. Do Valor 
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4.1.1. Os preços unitários dos combustíveis e óleos lubrificantes objeto deste contrato são os seguintes: 
 

ITEM QUANTIDADE PRODUTO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 70.000 LITROS (SETENTA MIL LITROS) GASOLINA COMUM R$ R$ 

02 113.000 LITROS (CENTO E TREZE  MIL LITROS) ÓLEO DIESEL BS500  R$ R$ 

03 12.000 LITROS (DOZE  MIL LITROS) ÓLEO DIESEL S10 R$ R$ 

04 9.000 LITROS (NOVE MIL LITROS) ETANOL R$ R$ 

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 

 
4.1.2. O valor global estimado da presente contratação é de R$_______________________ (___________). 
 
4.1.3. Nos preços constantes do subitem 4.1.1 estão incluídos todos os custos operacionais e os tributos 
eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, carga, descarga e transporte, não 
cabendo ao CONTRATANTE nenhum custo adicional. 
 
4.2. DO PRAZO 
 
O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por mais períodos, de acordo com a lei 8.666/93. 
 
4.3. DO PAGAMENTO 
 
4.3.1.  O pagamento será efetuado em (trinta) dias corridos após a entrega da nota fiscal/fatura, atestada 
pelo órgão responsável pelo recebimento do serviço da respectiva nota, ou no 1º dia subsequente se o 
vencimento ocorrer em dia que não houver expediente na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de 
Águas da Prata. 
 
4.3.2. O pagamento fica condicionado à apresentação da nota fiscal/fatura, acompanhada dos seguintes 
documentos: 
 
4.3.2.1. Nota Fiscal com a discriminação e a quantidade dos produtos efetivamente entregues. 
 
4.4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.4.1. As despesas serão suportadas pelas dotações orçamentárias nº.: XXXXXXXXXXXXX (secretaria municipal 
de obras e serviços públicos), XXXXXXXXXXXX, (secretaria municipal de saúde), XXXXXXXXXXXXX (secretaria 
municipal de educação) , XXXXXXXXXXXXX (secretaria municipal de gabinete)  ,  XXXXXXXXXXXXX  (secretaria  
municipal  de  promoção  e  assistência  social), XXXXXXXXXXXXX (secretaria municipal de administração e 
fazenda), XXXXXXXXXXXXX (secretaria municipal de Esporte, Turismo e Cultura), XXXXXXXXXXXXX (Conselho 
Tutelar),  referente ao presente exercício e nas respectivas nos exercícios subsequentes. 
 
4.5. DO REAJUSTAMENTO 
 
4.5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou 
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa 
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 remuneração dos fornecimentos, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - 
financeiro inicial do contrato. 
 
4.5.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta deverá demonstrar a quebra 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de 
custos seguindo a mesma metodologia da planilha apresentada para assinatura do contrato e documentação 
correlata (lista de preços da fonte produtora e/ou transportadora, notas fiscais de aquisição de produtos 
e/ou matérias-primas, etc.), que comprovem que a contratação tornou- se inviável nas condições 
inicialmente avençadas. 
 
4.5.3. Fica a CONTRATADA obrigada a notificar a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA 
PRATA sempre que houver diminuição do preço unitário do combustível objeto do presente contrato, para 
que referido preço seja devidamente reajustado, retornando-se ao status inicial do equilíbrio econômico-
financeiro, não resultando prejuízo à CONTRATANTE, sob pena de aplicação de multa de 20% do valor de 
contrato, conforme processo administrativo. 
 
4.5.3.1. Caso seja aplicada a penalidade citada no item 4.5.3. será concedido o contraditório e ampla defesa 
para a CONTRATADA 
 
4.5.4. Fica facultado ao CONTRATANTE realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com 
a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela 
CONTRATADA. 
 
4.5.5. A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e 
jurídica da CONTRATANTE, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do pedido 
no Protocolo no Setor de Licitações e Contratos. 
 
4.5.5.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA 
não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 
 
4.5.5.2. A CONTRATANTE deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os 
preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, 
sem juros e correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de 
revisão. 
 
4.5.6. Se os preços de combustíveis passarem a ser controlados pelo Governo, os preços serão reajustados 
de acordo com os índices e periodicidade aprovados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). 
 
Cláusula Quinta - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
5.1. Efetuar os pagamentos na forma do item 4.3. 
 
5.2. Fiscalizar os serviços prestados. 
 
5.3. Aplicar as penalidades cabíveis. 
 
5.7. Fornecer à CONTRATADA as Ordens de Serviço que serão expedidas pela Divisão Geral de Compras 
 
5.8. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários a execução dos serviços. 
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Cláusula Sexta - DAS MODIFICAÇÕES E OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
6.1. Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou redução) dos serviços, objeto deste 
contrato, poderá ser determinada pelo CONTRATANTE, mediante assinatura de termos aditivos observados 
os limites previstos no § 1º, do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 
 
Cláusula Sétima - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
 
7.1. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Divisão Geral de Compras o 
acompanhamento e controle da execução do serviço e zelar pelo fiel cumprimento da execução do contrato. 
 
Cláusula Oitava - DAS PENALIDADES 
 
8.1. A CONTRATADA estará sujeita, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa, à aplicação das 
seguintes penalidades, independentemente das demais sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº. 
8.666/93: 
 
8.1.1. A inexecução total do contrato sujeitará o contratado à multa de 20% (vinte por cento) do valor total 
do contrato. 
 
8.1.2. A inexecução parcial do contrato sujeitará o contratado à multa de 10% (dez por cento) do valor total 
do contrato. 
 
8.1.3.  Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do fornecimento, por dia de atraso na substituição 
dos produtos em desacordo com as especificações técnicas, até o limite de 10 (dez) dias corridos, após o que, 
aplicar-se-ão as multas previstas nos itens 8.1.1 e 8.1.2. podendo haver rescisão do ajuste. 
 
8.1.4. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia, até o limite de 10 (dez) dias 
corridos, a cada interrupção no fornecimento e até duas vezes consecutivas, após o que, aplicar-se-á a multa 
prevista no item 8.1.1 podendo haver rescisão do ajuste; 
 
8.1.5.  Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do fornecimento, por dia de atraso na substituição 
dos produtos em desacordo com as especificações técnicas, até o limite de 10 (dez) dias corridos, após o que, 
aplicar-se-ão as multas previstas nos itens 8.1.1 e 8.1.2 podendo haver rescisão do ajuste; 
 
8.1.6. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia, até o limite de 10 (dez) dias 
corridos pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual não prevista nos itens anteriores. 
 
8.1.7. A não observância das exigências e prazos contidos no item 2.3.2, implicará na multa prevista no item 
8.1.1 e implicará na rescisão do contrato. 
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8.2. A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade é de competência do Prefeito Municipal, 
facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura 
de vista. 
 
8.3. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, 
sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles 
inerentes; 
 
8.4. As multas são excludentes e independentes e não eximem a CONTRATADA da plena execução dos 
fornecimentos contratados. 
 
8.5. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal, se não houver recurso 
ou se o mesmo estiver definitivamente denegado. 
 
8.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 
 
8.6.1.  Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo 
executivo. 
 
8.7. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não 
será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos 
termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 
 
Cláusula Nona - DA RESCISÃO 
 
9.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 
 
9.1.1.  Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório 
e a plena defesa nos casos do artigo 78, inc. I a XII e XVII e Parágrafo Único da Lei 8666/93. 
 
9.1.2. Amigável por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração. 
 
9.1.3. Judicial nos termos da legislação. 
 
9.2. No caso de rescisão do contrato, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA, até que se apurem 
eventuais perdas e danos. 
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Cláusula 
Décima - DO FORO 
 
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de São João da Boa Vista - SP, para dirimir quaisquer dúvidas referentes 
a este contrato, com renúncia expressa a qualquer, por mais especial que seja. 
 
 
E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na 
presença das testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
 
 

Águas da Prata, ___ de _____________ de  2018. 
 

 
__________________________ 
Carlos Henrique Fortes Dezena  

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

_____________________________ 
(Procurador / Representante Legal) 

EMPRESA CONTRATADA 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 

______________________________ 
Nome:  

RG:  

_______________________ 
Nome:  

RG:  
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: Município de Águas da Prata 

CONTRATADA: xxxxxxxxxxxx 

 

 

CONTRATO N°. xxx/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 

GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL S10 E ETANOL PARA OS 

VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE   ÁGUAS   DA PRATA. 

 

ADVOGADO (S):  

                                Cássio Alexandre Dragão     OAB nº. 188.695 

 

 Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução 

e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 

tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, 

nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais 

que couber. 

 Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade 

com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir 

de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

                                                                                     Águas da Prata, __ de ________ de 2018. 

 

 

 

 
__________________________ 
Carlos Henrique Fortes Dezena  

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
(Procurador / Representante Legal) 

                                            EMPRESA CONTRATADA 

  



 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP. 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 

Município de Águas da Prata 
 

 

 
 
ANEXO 

VII 
 

Declaração de Situação Regular com contrato social e/ou registro comercial 
 

(nome da empresa), devidamente inscrita ao CNPJ nº.(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), Inscrição 
estadual nº. (XXXXXXXXXXXXXXXXX), sediada na Rua/Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Bairro XXXXXXXX, cidade XXXXXXXXXXXX, Estado XX, neste ato representada por 
(XXXXXXXXXXXX), portador da cédula de identidade nº. XXXXXXXXXXX, inscrita ao CPF 
nº. XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua/Av.   
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,   Bairro  XXXXXXXX,   cidade  XXXXXXXXXXXX, Estado XX, 
para os fins  de  dar cumprimento às exigências do  processo licitatório nº. ____/2018, 
DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados, tais como: estatuto 
social, contrato social e sua respectiva última alteração (se  couber) ou outro instrumento 
de registro  empresarial,  registrado  na  Junta   Comercial, ou, tratando-se de  sociedade 
não empresária,  ato constitutivo atualizado  registrado no Registro Civil  das Pessoas 
Jurídicas,  no qual estejam expressos seus  poderes para exercer direitos e  assumir 
obrigações em  decorrência dessa investidura, tratam-se de documentos em  vigência e 
efetivamente válidos e verídicos na data da licitação. 
 

DATA: XX/XX/XXXX 
 
 

___________________________ 
(Representante da empresa) 

 
 
 
 
 
Observação: O presente anexo é meramente um modelo, o qual as licitantes deverão 
transcrevê-lo em impresso próprio, assinar e carimbar, para apresentação dentro do 
envelope – documentos de habilitação. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


