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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 2021.01.27.1-PP
As Secretarias do Trabalho, Desenvolvimento Social e Empreendedorismo, Secretaria de
Saudc, Secretaria de Educafao, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Agricultura, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Agrario, Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude,
Secretaria de Administrafao, Finanfas e Planejamento, Secretaria de Govemo da Prefeitura
Municipal de Pacoti/CE, atraves do Pregoeiro e a equipe de apoio, comunicam aos interessados
que estara reunida na data abaixo, na sala de reunioes da Comissao de Licitaÿao, sito junto ao
Paco do Govemo Municipal, na Avenida Coronel Jose Cicero Sampaio - n° 663 - Centro
Pacoti - Ceara, a fim de realizar licita?ao na modalidade de PregSo Presendal, do tipo Menor
Preÿo por Lote, para fomecimento de bens de forma parcelada, conforme objeto descrito neste

Edital, em conformidade com as regras estipuladas na Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002,
Decreto n° 3.555, dc 08/08/2000, Lei Complementar n° 123/2006 - Lei Geral da Micro
Empresa, com as alteracdes da Lei Complementar n° 147/2014 e legislacao correlata aplicandosc, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93 e alterafoes
posteriores, conforme exigencias deste Edital e seus anexos.
Anexo I: Termo de Referenda
Anexo II: Minuta de Contrato.
Anexo III: Minuta de Proposta
Anexo IV: Modelo dc Declaracao

1. DIA, HORA E LOCAL DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTA£AO.
1.1.0 recebimento da documentacao e dos envelopes relativos a proposta e a habilitacao serao
efetuadas da seguinte forma:
1 . 1 . 1 . No dia 10 de fevereiro de 2021, as 14:00 horas, recebimento da declaracao que cumpre as
exigencias dc habilitacao, declaracao que e microempresa ou empresa de pequeno porte (quando
for o caso) e os envelopes contendo as propostas de precos e documentacao de habilitacao, em
envelopes distintos, dos licitantes para credendamento.
1 . 1.2. O enderefo para a entrega da documentafao e abertura dos envelopes e:
Prefeitura Municipal dc Pacoti - Ceara
Sala dc reuniSes da Comissao de Licitafao
Paÿo do Govemo Municipal, situado na Avenida Coronel Jose Cicero Sampaio - n° 663 Centro - Pacoti - Ceara.

2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente licita?ao a AQUISKÿAO DE COMBUSTIVEIS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACOTI CE, conforme rclacionados e espccificados no Termo de
Referenda - Anexo I.

-

3. DAS CONDUCES GERAIS PARA PARTICIPACAO
3.1. Poderao participar desta licitacao toda e qualquer firma individual ou sociedadc
regularmente estabelecidas no Pais, que seja espccializada e credenciada no fomecimento dos
referidos bens, e que satisfa<pa a todas as exigendas do presente Edital, especificaedes e normas,
de acordo com os anexos reladonados.
3.2. A partidpacao na licitacao importa total e irrestrita submissao dos proponentes as
condifoes deste Edital, sendo que nao poderao concorrer, direta ou indiretamente, nesta

licitacao:

3.2.1 Empresas em estado de falencia, de concordata, de dissolucao ou liquidacao;
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3.2.2. Erapresas que tenham sido declaradas inidoneas por qualquer orgao da Administrate)
Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que
estejam punidas com suspensao do direito de contratar ou licitar com a Administrate Publica;
3.2.3. Servidor de qualquer orgao ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Pacoti/CE,
bem assim a empresa da qual tal servidor seja socio, dirigente ou responsavel tecnico.
4. REPRESENTACAO E CREDENCIAMENTO
4.1. Cada licitante apresentar-se-a com um representante legal que, devidamente munido de
credencial, sera o unico admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatorio, quer
por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada.

4.2. Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procurato legal, podera representar
mais de uma licitante.
4.3. O credenciamento far-se-a por meio da apresentato dos seguintes documentos:
4.3.1. Sendo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da licitante proponente, devera
apresentar cdpia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigafdes em decorrencia de tal investidura,
acompanhado de um documento de identificato com foto.

4.3.2. Sendo representante procurador, apresentar instrumento publico de procurato ou
instrumento particular especifica, com firma reconhecida, com poderes especificos para formular
ofertas e lances de precos, negociar precos, interpor recursos, desistir de sua interposito c
praticar todos os demais atos pertinentes ao ccrtame, em nome do proponente, acompanhado do
correspondente documento de identificato com foto, devera ser assinado pelo representante
legal da licitante com poderes para tal, comprovados com a documentato descrita no item
anterior.
4.3.3. Comprovato de endereco;
4.3.4. Declarato expressa de que cumpre plenamente os requisitos de habilitate exigidos no
Edital e concorda com as condifdes contidas no Edital e seus Ancxos, assinada pelo
representante legal da licitante com poderes para tal.

4.3.5. Os documentos deverSo ser autenticados em cartorio, exceto os quais sua Autenticidadc
podera ser emitida via rede mundial de computadores (internet).
4.4. O credenciamento dos interessados sera efetuado antes da apresentato dos envelopes
contendo a documentato e propostas, no mesmo local de apresentato da documentato.
5. DA

APRESENTA£AO

DA DOCUMENTACAO, PROPOSTA DE

HABILITACAO.

-

PRE£OS E

declarato que atende todas as exigencias de habilitato, a comprovato de enderefo, a
declarato que a licitante e microempresa ou empresa de pequeno porte, a Proposta de Precos c
a Documentato de Habilitato deveto ser apresentadas no local, dia e hora determinados
neste edital. A proposta e a documentato de habilitato serao apresentadas em envelopes
5.1. A

separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, assim denominados:
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Envelope n.° 1: Proposta de Prefos:

Ao Pregoeiro da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGAO PRESENCIAL N.°
ENVELOPE n.° 1 - PROPOSTA DE PRE£OS
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ N.°

Envelope n.° 2: Documentos de HabilitafSo.

Ao Pregoeiro da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGAO PRESENCIAL N.°
ENVELOPE n.° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ N.°

..

6. DA PROPOSTA DE PRE£OS
6.1. A Proposta de Prefos devera ser apresentada em duas vias, na lingua portuguesa, salvo
quanto as expressoes tecnicas de uso corrente, redigido com clareza, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal do
licitante proponente, contendo:
6.1.1. Corner nome ou razao social, endereÿo completo e numero do Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica - CNPJ, no Ministerio da Fazenda;
6.1.2. Planilha de Prefos com especificayOes claras, completas e minuciosas dos bens oferccidos,
contendo marca, tipo ou modelo e dcmais caracteristicas tecnicas detalhadas que possibilitcm
sua avaliaeSo, com respectivas quantidades, prefos unitario c total, conforme Termo de
Referenda - Anexo I, para os itcns quc fizer a oferta, em real, expressos em algarismo e por
extenso, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta lidtafSo;
6.1.2.1. Em caso de divergencia entre os preÿos unitario e total, sera considerado o primeiro e
entre os expressos em algarismo e por extenso, prevalecera o ultimo;
6.1.3. Declarafao expressa de que nos prefos contidos na proposta escrita e naqueles que,
porveptura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais cstao induidos todos os custos e
despcsas, tais como: impostos, taxas, royalties, firetes e outros;
6.1.4. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
abertura;

6.1.5. Prazo de entrega dos bens, nao superior a 05 (cinco) dias comdos, contados da data de
rccebimento da ordem de compra.
7. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1. A reuniao para recebimento da documentafSo e abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preÿos e Documentos de Habilitaÿao sera publica e dirigida pelo Pregoeiro.
7.2. Declarada a abertura da sessto pelo Pregoeiro para recebimento da documentaÿo e dos
envelopes de propostas de precos e documentos de habilitafao, n3o mais serSo admitidos novos
proponentes, alem dos ja credenciados, dando-se inicio ao respectivo recebimento.
7.3. Recebidas a documentaffio e os envelopes, serao inicialmente conferidas as declarafoes: de
cumprimento das condipoes de habilitafao e, se houver das licitantes que declararam ser
microempresas ou empresas de pequeno porte.
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7.4. As licitantes que nao apresentarem a declarafao dc cumprimento das condiÿoes de
habilita?ao terao os envelopes de propostas de pregos e documentos de habilitagao devolvidos,
nao participando do certame licitatorio.
7.5. Se a licitante nao apresentar a declarafSo que e microempresa ou empresa de pequeno porte,
nao gozara dos beneficios estipulados neste Edital para esta categoria de empresas.
7.6. Para as demais licitantes, serao abertos os envelopes contendo as Propostas de Pre?os que
scrlo rubricadas pela Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem, procedendo a verificaqlo
da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatorio.
8.

DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO,

ADJUDICACAO

FORMULACAO

T3

DOS LANCES E DA

8. 1 . Para julgamento das propostas sera adotado o criterio de MENOR PRECO POR LOTE.
8.2. As propostas apresentadas serao inicialmente analisadas, quanto aos aspectos formais, as
especificacoes, qualidade e marca dos objetos propostos. em atendimento as exigencias do
Edital, somente as propostas aprovadas serao consideradas para a fase de classificapao de prefos.
8.3. Ser3o desaprovadas as propostas que nao atenderem as exigencias do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes dc dificultar o
julgamento.
8.4. As propostas dc prefos aprovadas serao lidas para conhecimento de todos e, o Pregoeiro
classificara o licitante autor da oferta dc Menor Prefo por Lote, e aqueles que tenham
apresentado ofertas com pre<;os de ate 10% (dez por cento) superiores relativamente a de menor
prefo, conforme disposto no inciso VIII do artigo 4° da Lei Federal n" 10.520/2002.
8.4.1. Quando n3o forem verificadas, no minimo, 03 (tres) ofertas escritas de pre?os nas
condifoes definidas acima, o Pregoeiro classificara as melhores propostas subsequentes, ate o
maximo de 03 (tres), para que seus proponentes participem da fase dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preÿos oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso IX, do
artigo 4°, da Lei Federal n° 10.520/2002.
8.4.2. O empate real entre dois ou mais licitantes somente ocorrcra quando houver igualdade dc
prefos entre as propostas escritas e quando nao houver lances para definir o desempate. Neste
caso o vencedor ocorrera por meio de sorteio a ser realizado durante a sessao do presente Preglo
Presencial, observadas as condif6es de preferencia para a microempresa e empresa de pequeno
porte.

8.5. Aos licitantes classificados sera dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo ultimo classificado e
prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decresccnte de classificaflo.
8.5.1. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tern de ser,
obrigatoriamente, inferior a este, n2o sendo aceitos lances para igualar valores.
8.5.2. A desistencia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro.
implicara na sua cxclusao da etapa de lances verbais e na manutenfSo do ultimo preÿo por ele

apresentado, para efeito de ordenafSo das propostas.

8.5.3. Quando nenhum licitante apresentar mais lance, sera declarada encerrada a etapa
compttitiva de lances e ordenadas as propostas, exclusivamente pelo criterio de menor prefo,
caso haja participaÿao de microempresas ou empresas de pequeno porte no certame, o Pregoeiro
dara a preferencia de contrataÿao as microempresas e empresas de pequeno porte, da forma
estipulada no item 8.9 adiante.
8.5.4. Definido o menor preÿo obtido para a contratafao, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade
da primeira classificada, quanto a exequibilidade ou excessibilidade, conforme o valor estimado
para a contratafao.
8.5.5. Caso nlo se realize lances verbais, o Pregoeiro examinara a proposta escrita de menor
prefo do lote, quanto a exequibilidade e o respectivo valor estimado para a aquisifao dos bens.
8.5.6. Serio desclassificadas as propostas que apresentem valores por item simbolicos, ou
irrisorios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequiveis.
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8.5.7. Sendo aceitavel a proposta classificada de menor preÿo, ou seja, em primciro lugar, e apos
a classificaÿao de todos os itens, sera aberto o envelope contendo a documentafao de habilitate
dos licitantes classificados em primeiro lugar, para confirma?ao das suas condifdes habilitatorias.
8.5.8..Constatado o atendimento das exigencias de habilitate fixadas no Edital e seus Anexos,
sera declarado pelo Pregoeiro o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicada a contrataÿao do objeto
licitado.
8.6. O Pregoeiro podera negociar com a proponente detentora do menor preÿo, a redufao do
valor para a aquisito do bem, em todas as fases do certame.
8.7. Se a proposta classificada em primeiro lugar nao for aceitavel ou o seu autor nao atcnder aos
requisites de habilitate, o Pregoeiro examinara a oferta subsequente, na ordem de classificaÿao,
ate a apuracao do licitante que atenda a todas as exigencias do Edital, inclusive quanto a
documentato de habilitate, o qual sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicada a
contratacao do objeto licitado.
8.8. O licitante declarado vencedor devera apresentar o Pregoeiro, proposta escrita de preÿos
contemplando o lance final ofertado, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apos o
cncerramento deste prcgao. A titulo de celeridade a licitante podera imprimir sua proposta final
tao logo se de o encerramento da sessao, para que isso ocorra a Administrate disponibilizara
um computador com impressora para a licitante imprimir sua proposta final.
8.9. Preferencia de contratato da microcmpresa ou empresa de pequcno porte, nas condicSes de
cmpate de propostas.
8.9.1. Entende-se por empate aquelas situa?Ses em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate cinco por cento superior ao

menor prefo.
8.9.2. As condiffies aqui cstipuladas somente sente aplicadas quando a mclhor oferta valida nao
tiver sido aprcscntada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.9.3. A preferencia sera concedida da seguinte forma:
I - Caso ocorra empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
podera apresentar proposta de prefo inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo
maximo de cinco minutos por lote, sob pena de preclusdo;
II - Na hipotese da nao contratato da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base
no inciso I, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situato de
empate, na ordem classificatoria, para apresentar proposta de prc<po inferior aquela considerada
vencedora, no prazo maximo de cinco minutos por lote, sob pena de preclusao.
8.9.4. Nao havendo a contratato ou nao havendo nova proposta de microempresa ou empresa
de pequeno porte, a proposta originaria considerada como melhor classificada, sera confirmada
vencedora, desde que atendidas as condifdes de habilitate.
8.10. Nao sera aceita, sob quaisquer hipoteses, nem dcsculpas de erro de digitate ou outras,
desistencia das propostas escritas apos a entrega dos envelopes que contenha as propostas de
prefos, nem tao pouco sera admitida a desistencia dos lances ofertados, sujeitando-sc o
proponente desistente as penalidades estabelecidas na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n"
8.666/93 e suas alterafoes posteriores, demais legislaÿao pertinente e as seguintes sanÿoes:
8.10.1. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta retirada ou desistida,
recolhida ao Tesouro Municipal no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a confirmapao da
desistencia e notificaÿao de recolhimento pela Administrate.
8.10.2. Dcclarato de inadimplencia junto a Prefeitura Municipal de Pacoti, c impedida de licitar
e contratar com a Administrate Municipal pelo periodo de 12 (doze) meses.
8. 11 . Sera admitido apenas 01(um) licitante vencedor para cada lote.
8.12. Da reuniao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual ser2o registradas as ocorrencias
relevantes e que, ao final, devera ser assinada pelo Pregoeiro c licitantes presentes.
8.13. Nao sera motivo de desclassificato simples omissoes que sejam irrelevantcs para o
entendimento da proposta, que nao venham causar prejuizo para a Administrate e nem firam
os direitos dos demais licitantes.
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8.14. Sera publicado com a afixafao no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal de
Pacoti/CE, o resultado desta licitafao com os licitantes vencedores por lote.
9. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
9.1. Os prefos a serem cotados deverao levar em conta os praticados no mercado, atendidas as
peculiaridades locais.
9.2. Os prefos deverao ser cotados por unidade e global em Real - RS.
9.3. Deverao ser computados nos prefos propostos do fomecimento dos bens, todos os tributos,
encargos, royalties, taxas, scguros e impostos, inclusive fretes, carrego e descarrego, que serao de
total responsabilidade da proponente.
9.4. Os prefos maximos admitidos por lote sao os valores do orfamento estimado pelo Setor
competente da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, que ficara sob a guarda do Pregoeiro para
classificafao final das propostas e negociafao de prefos com os licitantes.
10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
10. 1. Os proponentes deverao apresentar os seguintes Documentos de Habilitafao:

10.1.1. Relativamente a situafao juridical
a) Cedula de identidade;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutive, esltatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, cm se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por afoes, acompanhado dos documentos de
eleifSo de seus administradores;
d) Inscrifiio do ato constitutive, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
investidura ou nomeafao da diretoria em exerricio.
10.1.2. Relativamente a regularidadc fiscal e trabalhista:
inscrifSo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda
(CNPJ-MF);
b) Prova de inscrifiio no cadastro de contribuintes estadual, relativo a sedc do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitafSo;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, atraves da apresentafao da Certidao Conjunta
Negativa ou Certidao Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Tributos e ContribuifSes
Federais e Divida Ativa da Unilo, emitida pela Secretaria da Reccita Federal;
d) Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua
regularidade com a fazenda estadual, da sede da licitante;
e) Certidao de Regularidade de Situafilo perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servifo
CRS, emitida pela Caixa Economica Federal - CEF.
0 Prova de regularidade perante a Justif a do Trabalho, mediante a apresentafao de Certidao
Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro
orgao da Justifa do Trabalho.
g) Certidao Simplificada c Especxfxca emitida pela Junta Comercial;
h) Certidao Negativa de Debitos Municipais referentes a sede da licitante.
a) Comprovante de

10.1.3- QUALIFICACAO T&CNICA:
a) Registro expedido pela ANP nos termos do artigo 3°, I da portaria 1 16 de 5 de julho de 2000,
atestando que o posto de abastecimento pode exercer a atividade de revenda de combustiveis no
varejo.
b) Atestado de desempenho anterior fomecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
para os quais o licitante esteja prestando ou tenha prestado servifos compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitafao.
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O Atestado supramencionado devera ser acompanhado do Contrato de prestaÿao de

servifos.
10.1.4. Relativamente a qualificacao economico-financeira:
a) Certidao Negativa de Falencia ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da
Licitante;
b) Balanfo Patrimonial e

Contabeis do ultimo exercicio social, devidamente
registrados na Junta Comercial juntamente com os Termos de Abertura c Encerramento, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, ou no caso de microemprcsa ou empresa de pequeno
porte que optar pela frui?a° dos beneficios da Lei Complementar N°. 123/06. Nao sera aceita a
apresentacao de balancetes ou balancos provisorios em substituito ao balanpo retromencionado.
b.l) Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: Comprovante da opto pelo SIMPLES
obtido no site da Secretaria da Receita Federal, ficando isento da apresenta<pao do balanÿo.
b.1.1) Quando nao optante pelo SIMPLES NACIONAL: Declarato de Imposto de Renda ou
Balanfo Patrimonial e demonstrate do resultado do exercicio I e II, do artigo 3°, da Lei
Complementar N°. 123/06 ou comprovato emitida pela Junta Comercial.

Demonstrates

—

10.2. A licitante que apresentar documentato em dcsacordo com quaisquer dessas exigences,
estara inabilitada a prosseguir no processo licitatorio.
10.2.1. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverSo apresentar toda a
documentato exigida, havendo alguma restrito na comprovato da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual
periodo, para a regularizato da documentato, pagamento ou parcelamento do debito, e
emissao de eventuais certiddcs negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
10.2.2. A prorrogato do prazo estipulado inicialmente devera sempre ser concedida pela
administrate quando requerida pelo licitante, a nao ser que exista urgencia na contratato ou
prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado.
10.2.3. A nao regularizato da documentato. no prazo previsto acima, implicara decadencia do
direito a contratato, sem prejuizo das san<p6es previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93,
com suas altcraÿoes posteriores, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificato, ou revogar a licitato.
10.3. Os licitantes deveto apresentar ainda:
10.3.1 Declarato de que nSo ha fato impeditivo de participar de licitaectes ou de contratar com
qualquer orgSo da Administrato Publica, obrigando-se a informar a superveniencia de
ocorrencias posteriores;
10.3.2. Declarato de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituito
Federal e na Lei Federal n.° 9.854, de 21 de dezembro de 1999.
10.4. Os documentos podeto ser apresentados em original ou copia autenticada por tabeliao de
notas, exceto os documentos expedidos pela internet, cujas autenticidades deverao ser
confirmadas mediante consulta ao respectivo site, que o expediu, ou por publicafao em orgSo de
imprensa oficial, nao sendo aceitos protocolos de entrega ou solicitato de documento em
substituito aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
10.5. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarao a inabilitato do
proponente. Os documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista e qualificato
economico-financeira, que nao possuirem prazo de validade, deverao ser emitidos com data nao
excedente a 30 (trinta) dias de antecedencia da data prevista para apresentato das propostas.
11. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO
11.1. Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatorio do Pregao.
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11.1.1. Cabera a Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnapao do Edital no prazo dc 24 (vinte
e quatro) horas, conforme estabelecido no § 1° do art. 12 do Decreto Federal n.° 3.555/2000.
11.1.2. Acolhido o pedido de impugnapao contra o ato convocatorio, sera designada nova data
para a realizapao do certame.

12. DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÿAO
12.1. No final da sessao, apos declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar
imediata e motivadamente a intenpao de recorrcr, quando lhe sera concedido o prazo de 03 (tres)
dias para apresentapao das razoes do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentar contrarrazSes, em igual numero de dias, que comeparao a correr do termino do
prazo do recorrcnte, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
12.2. A falta de manifestapao imediata e motivada do licitante importara a decadencia do direito
de recurso e consequentemente havera a adjudicapao do objeto da licitapao pelo Pregoeiro a
proposta vencedora;

12.3. O acolhimento do recurso importara a invalidapSo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
12.4. JDecididos os recursos, a autoridade competente que autorizou a licitapao adjudicara e
homologara o objeto da licitapao ao licitante vencedor.

13. DO CONTRATO
13.1. Sera lavrado contrato com a licitante adjudicataria ou instrumento equivalente - ordem de
compra, nota de empenho, conforme faculta o art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93.
13.2. A execupao do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria
Municipal, designado como representante da Contratante, que anotara, em registro proprio,
todas as ocorrencias relacionadas com a execupao do contrato, determinando o que for
necessario a regularizapao das faltas ou defeitos observados e atestara as notas fiscais de
fomecimento, para fins de pagamento.
13.3. O licitante vencedor devera comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 02 (dois) dias
uteis ou retirar o instrumento equivalente, contados da data da convocapSo.
13.4. Como condipao para celebrapao do Contrato, o licitante vencedor devera manter as
mesmas condipocs de habilitapao exigidas na licitapao.
13.5. Na hipotese de a adjudicataria nio atender a condipao acima ou recusar a assinar o
Contrato e nao apresentar justificativa porque nao o fez. a Administrapao convocara a segunda
licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificapao, obedecido ao disposto
nos incisos XXII e XXIII, do art. 11, do Decreto Federal n.° 3.555/2000 e § 2°, do Art. 64, da
Lei Federal n.° 8.666/93.
14. DAS OBRIGAC0ES DO CONTRATADO
14.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, do fomecimento dos bens, transportes,
impostos, taxas, encargos, seguros e outros, decorrentes do cumprimento das obrigapoes
assumidas, sem qualquer onus para a Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.
14.2. Substituir as suas expensas, todo e qualquer bem entregue em desacordo com as
especificapoes exigidas e padroes de qualidade exigidos, com defeito, vicio ou que vier a
apresentar problema quanto ao seu consumo dentro do periodo de garantia ou prazo de validade.
14.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrapao ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo ate a entrega do bem na Secretaria Municipal.
14.4. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos bens no prazo estabelecido.
14.5. Prestar todos os esdarecimentos que forem solicitados pela Administrapao, durante a
execupao desta aquisipao.
14.6. Aceitar nas meSmas condipSes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma
do art. 65, paragrafos 1 e 2 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterapoes posteriores.
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14.7. 'Manter durante toda a execupao do contrato, em compatibilidade com as obrigapoes
assumidas, todas as condipoes de habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao.

15. DAS OBRIGAPOES DO CONTRATANTE
15.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fomecedor possa cumprir suas obrigapoes
dentro das normas e condipdes deste processo de venda.
15.2. Rejeitar no todo ou em parte, os servipos entregues em desacordo com as obrigapoes
assumidas pelo fomecedor.
15.3. Indicar o representante da Administrapao para acompanhar e fiscalizar a execupao do
contrato, bem como para atestar o recebimento dos servipos.
15.4. Efetuar o pagamento nas condipoes pactuadas.
16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
16.1. As contratadas terao o prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos para a entrega dos bens,
contados a partir da data de recebimento da ordem de compra.
16.2. O recebimento dos bens dar-se-a por servidor designado pela CONTRATANTE, quc fara a
verificapao da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto a qualidade,
marca. modelo e quantidades solicitadas na ordem dc compra.
16.3. O fomecimento dos materiais licitados se dara mediante expedipao de ORDENS DE
COMPRA/ AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, por parte da administrapao ao
licitante vencedor, que poderao englobar integralmente os quantitativos c/ou bens objeto do
presente certame (entrega imediata) ou apenas parte deles (execupao firacionada), de acordo
com a convenience e oportunidade administrate, a necessidade e disponibilidadc fmanceira
da(s) Secretaria(s) Gestora(s).

17. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZApAO
17.1. O fomecimento dos servipos sera acompanhado c fiscalizado por representante designado
para este fim pela Secretaria Municipal.
17.2. O representante anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com o
fomecimento dos servipos, determinando o que for necessario a regularizapao das falhas ou
defeitos observados.
17.3. As decisdes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverSo ser
solicitadas aos seus superiores, em tempo habil, para a adopSo das mcdidas convenientes.
1 7.4. As contratadas poderao manter preposto, aceito pela Administrapao, durante o periodo de
fomecimento dos bens, para representa-la sempre que for necessario.

18. DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento sera feito no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da certificapao de quc os
bens foram aceitos, mediante a apresentapao de Nota Fiscal/Fatura contendo a descripao dos
bens, quantidades, prepos unitarios e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de
recolhimento de multas aplicadas, se houver.
18.2. No ato do pagamento devera ser comprovada a manutenpao das condipoes iniciais de
habilitapao quanto a situapao de regularidade da contratada.

19. DA DOTACAO
ARIA
19.1. Os recursos finainceiros para pagamento das despesas com a aquisipdo dos bens correrao
por conta de recursos provenientes das seguintes fontes de recursos e seguintes dotapoes

ORNAMENT

orpamentarias:

__

Secretariaÿ
Desenvolvimento Scjcial

Desenvolvimento Social (FMAS)

Unidade Orcamcntiria I
WM
04.01

04.02

Projcto Atividadc
II 1 1 7.2.005
ill I

08.244.0807.2.013

1

Elemcnto de Despcsa !

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
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Saude

EducafSo
Educaglo (FUNDEB)

Infraestrutura1
Cultura
Meio Ambiente
Finangas

Governo

05.01
05.01
05.01
05.01
06.01
06.01
06.01
06.02
07.01
07.01
08.01
09,01

11.01
14.01

08.243.0803.2.099
10.122.0402.2.102
10.301.1002.2.019
10.302.1003.2.022
10.305.1008.2.025
12.122.1215.2.026
12.368.1215.2.029
12.362. 1205.2.034
12.368.1215.2.106
15.122.0402.2.050
15.752.1505.2.058
13.122.0402.2. 109
15.122.0402.2. 133
04.1 22.0402.2.1 11
04.122.0402.2. 113

v>:
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

3 3 90 30 go
3.3.90.30.00
3.3.90.30,00

3-3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
20. 1 . Pela inexecufao total ou parcial do objeto deste Prcgao, a Administrate podera, garantida
a previa defesa, aplicar as licitantes vencedoras as seguintes sanfoes, quando for o caso:
I. advertencia, quando descumprir qualquer clausula do contrato, inclusive prazo de entrega.
II. multa de 0,3% (zero virgula tres por cento) por dia de atraso na entrega e por descumprimento
de obrigacoes estabelecidas neste Edital de Pregao, ate o maximo de 15% (quinze por cento)
sobre o valor dos bens n&o entregues, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,
uma vez comunicada oficialmente;
III. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos bens nao entregues, no caso de
incxecuto total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicato oficial, sem embargo de indenizato dos prejuizos,
porvetitura causados a Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, pela n2o execute parcial ou total do
contrato.
20.2. Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administrate Publica, pelo prazo de ate 05
(cinco) anos, garantido o direito previo da citato e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punito ou ate que seja promovida a rcabilitacao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da
sua proposta, dcixar de entregar a documentat° exigida para o contrato ou apresentar
documentacao falsa, ensejar o retardamento da execute do seu objeto, nao mantiver a proposta,
falhar ou ffaudar na execute do objeto pactuado, comportar-se de modo inidonco ou cometer
ffaude fiscal.
20.3. As sanfdes previstas na alinea I do subitem 20.1 e subitem 20.2 deste item poderao ser
aplicadas juntamente com as das alineas II e III do subitem 20. 1 , facultada a defesa previa do
intercssado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
20.4. Se a multa for de valor superior ao valor da Nota de Empenho, alem da perda deste,
respondent a contra tada pela sua diferenqa, a qual sera descontada dos pagamentos dcvidos pela
Administrate ou, quando for o caso cobrado judicialmente.
20.5. As pcnalidades serSo obrigatoriamentc registradas no Cadastro de Fomecedor ou Prestador
de Servicos da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, da respectiva empresa contratada, c no caso
de suspensao de licitar, a contratada devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas no edital e das demais cominates legais.
20.6. Nao serao accitas justificativas posteriores a adjudicate aos vencedores, por parte da
licitante que nlo podera manter a proposta seja escrita ou por meio de lance, com a justificativa
que houve erro na formula to, engano nos pre?os ou erro de digitate da proposta, nao sera
admitida a desistencia da proposta para estes casos, sendo a licitante penalizada com a aplicato
de multa, conforme prevista no item 8.10.1, declarafao de inidoneidade e impedida de licitar
com a Administrate pelo periodo de 05 (cinco) anos.

PACO DO GOVERNO MUNICIPAL
AVENIDA CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO - N° 663 - CENTRO - PACOTI - CEARA
CNPJ N° 07.910.755/0001-72 -CGF N° 06.920.183-8

m
ESTADO DO CEARA
GOVER.NO MUNICIPAL DE PACOTI

'! s

i

21. DA RESCISAO CONTRATUAL
21.1. A Secretaria Municipal podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer
interpelafao judicial ou extrajudicial se a contratada:
a) Paralisar o fomecimento por um periodo superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a partir
do prazo raaximo para a entrega, determinado neste Edital e baseados na data do recebimento da
ordem de compra cmitida pela Secretaria Municipal;
b) Fomecer os bens em desacordo com as esperificagoes exigidas;
c) Nao cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislate vigente;
d) Cometer reiterados erros na execute das entregas dos bens;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o fomecimento dos bens;
0 Entrar em concordata, falencia ou dissolute, ou recair no processo dc insolvencia sobre
qualquer de seus dirigentes.
21.2. Declarada a rescisao contratual em decorrcncia de qualquer um dos fundamentos do item
anterior, a contratada recebera exclusivamente o pagamento dos bens fomecidos e reccbidos,
deduzido o valor correspondente as multas porventura existentes.
21.3. Nao cabera a contratada indenizaÿao de qualquer espccie seja a que titulo for, sc o contrato
vier a ser rescindido em decorrencia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
21.4. Independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por livre
decisao da Secretaria Municipal, a qualquer epoca, sem que caiba a contratada o direito de
reclamato ou indenizato a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos bens
fornecidos e devidamente recebidos.
22. DAS DISPOSItpOES GERAIS
22.1. Fica assegurado as Secretarias o direito de:
22.1.1. Adiar a data de abertura da presente licita<?ao, dando conhecimento aos interessados,
notificando-se, por escrito, as licitantes que ja tenham retirado o Edital, com a antecedencia de
pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;
22.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregao, a qualquer tempo, desde que
ocorrentes as hipoteses dc ilegalidade ou interesse publico, dando ciencia aos interessados;
22.1.3. Alterar as cohdifSes deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregao,
fixando novo prazo, nao inferior a 08 (oito) dias uteis, para a abertura das propostas, a contar da
publicafao das alterappes.
22.2. A participate neste Pregao implicara aceitato integral e irretratavel das normas do Edital
e do Termo de Referenda, bem como na observancia dos prcceitos legais c regulamentarcs,
rcssalvados o direito de impugnable e recurso.
22.3. E facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitato, a
promofao de diligenda destinada a esclarecer ou complementar a instruto do processo, vedada
a inclusSo posterior de documento ou informato que deveria constar no ato da sessio publica.
22.4. O objeto da presente licitato podera softer acrescimos ou supressoes, conforme previsto
no § 1° do An. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e § 2°, Inciso II do Art. 65 da Lei Federal n°

9.648/98.
22.5. A atuato do licitante vencedor perante o Pregoeiro, assim como na execute do Contrato,
sera registrada no Cadastro de Fomecedores da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE e constara
dos certificados e declarafoes solicitadas.
23.6. Ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, no interesse publico, poderao relevar omissoes
puramentc formais, desde que nao reste infringido o prindpio da vinculato ao instrumento
convocatorio.
22.7. Os proponentes sao responsaveis pela fidclidadc e legitimidade das informafoes c dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitato.
22.8. Sera(ao) lavrada(s) ata(s)do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato publico do pregao, sera
assinado pelo Pregoeiro, ressaltando-se que podera constar a assinatura da equipe de apoio,

sendo-lhes facultado este direito.
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22.9. Os proponentes assumem todos os custos de prepara<p!o e apresenta<pao de suas propostas e
a Prefeitura de Pacoti/CE nao sera, em nenhum caso, responsavel por estes custos,
independentemente da condufao ou do resultado do processo licitatorio.
22.10. O desatendimento de exigencias formais nao essenciais, nao importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a aferigao da sua qualificagao e a exata compreensao da sua
proposta, durante a realizacao da sessao publica de pregao.
22. 1 1. As normas que disciplinam este pregao serao scmpre interpretadas em favor da amplia?ao
da disputa cntre os interessados, sem comprometimento da seguranga do futuro contrato.
22.12. Nao havendo expediente na data marcada, a reumao sera realizada no primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou
fato imprevisivel.
22.13. Os envelopes de proposta e documentaÿao serao entregues linica e exclusivamentc pelo
credenciado pela licitante, nao sendo recebidos os envelopes entregues por outros licitantes ou
encaminhados por outros meios.
22.14. Os bens deverSo ser entregues rigorosamente dentro das especificacdcs estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo que a inobservancia desta condi<pao implicara rccusa. com a
aplicato das penalidadcs contratuais.
22.15. Caso a licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha a faze-lo fora das
cspecificacoes estabelecidas, a Prefeitura Municipal de Pacoti/CE podera, independentemente de
qualquer aviso ou notificaÿo, rescindir o contrato e optar pela convocafao das demais licitantes
na ordem de classificaflo.
22.16. A licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos devera
solicita-los por cscrito, por meio de carta, tclegrama ou facsimile, enviado ao enderefo
mcncionado, ate 02 (dois) dias uteis antes da data estabelecida para a apresentafao das
propostas. O Pregoeiro respondera por escrito, as solicitafdes de esclarecimentos recebidas
tempestivamente c encaminhara copias das respostas, incluindo explicates sobre as perguntas,
sem identificar sua origem, a todos que ja tenham retirado ou venham a retirar o Edital.
22.17. Este Edital podera ser examinado e obtido na sala da Comiss2o de Licitaÿao da Prefeitura
Municipal de Pacoti/CE, sito junto ao Paco do Govemo Municipal, na Avenida Coronel Jose
Cicero Sampaio - n° 663 - Centro - Pacoti - Ceara, no horario das 8:00h as 12:00h e de 14:00h
17:00,
as
no
site
disponivel
segunda
as
de
sextas-feiras
e esta
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/.

22.18., Demais informacoes podem ser obtidas junto ao Pregoeiro, no horario e dias acima
mencionados.

Pacoti/CE, 27 de janeiro de 2021.

lÿCiuS

Car.:)!ichael Juca Cambe
Vi
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti
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ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA

l.OBJETO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE.

-

2 DO DETALHAMENTO DO OBJETO:

TABELA DE QUANTITATIVO POR SECRETARIA
SECRETARIA DO TRABALHO. DESENVOLV1MENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
«r.

ITEM

ESPECOTCAQAO

1
2

GASOLINA COMUM
6LEO DIESEL BS10

.

LITRO
LITRO

N

N

N

4.000

7.000

7.000

18.000

c>

ITEM

?!
=5

UNIDADE

ESPECIFICAQAO

I

QTDE.
TOTAL

§

UNIDADE

IT*

QTDE.
TOTAL

*.
r-i

1
2

GASOLINA COMUM
6LEO DIESEL BS10

LITRO
LITRO

23.500 14.000 29.000 1.500
34.000 20.000 10.000

68.000
64.000

SECRETARIA DE EDUCACAO
c

ITEM

1
2

ESPECIFICAQAO

GASOLINA COMUM
OLEO DIESEL BS10

UNIDADE

LITRO
LITRO

JJ

c

c

o

f'l

(S

r-i

5.000
50.000 40.000

10.000

6.000

g

QTDE.
TOTAL

5.000
70.000 |

20.000
166.000

SECRETARIA DE I N FRAESTR UTURA

5

ITEM

ESPECIFICACAO

UNIDADE

s

1

GASOLINA COMUM
OLEO DIESEL BS10

LITRO
LITRO

9.150
91.000

X

If)

3.150

QTDE.
TOTAL
9.150
94.150

SECRETARIA DE AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE E DESENVOL V1MENTO AGRARIO
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ITEM

ESPECIFICACAO

UNIDADE

1

GASOLINA COMUM
OLEO DIESEL BS10

LITRO
LITRO

2

\N

QTDE.
TOTAL

2.400
1.800

2.400
1.800

SECRETARIA DE CULTURA, TUR1SMO. ESPORTE E JUVENTUDE

ITEM

ESPECIFICACAO

UNIDADE

1

GASOLINA COMUM
6LEO DIESEL BS10

LITRO
LITRO

r-i

QTDE.
TOTAL

10.000

10.000

SECRETAR1A DE ADMINISTRACAO- FINANCAS E PLANEJAMENTO

ITEM

1
2

ESPECIFICACAO

UNIDADE

GASOLINA COMUM
OLEO DIESEL BS10

LITRO
LITRO

<N

QTDE.
TOTAL

1.200

1.200

SECRET ARIA DE GOVERNO
rr.

ITEM

ESPECIFICACAO

UNIDADE

1
2

GASOLINA COMUM
OLEO DIESEL BS10

LITRO
LITRO

QTDE.

TOTAL

8.000
9.000

8.000
9.000

TABELA DE QUANTITATIVE) TOTAL
LOTE UNICO

ITEM

ESPECIFICACAO

UNIDADE

2

GASOLINA COMUM
OLEO DIESEL BS10

LITRO
LITRO

3 '

QTDE.
TOTAL
136.750
334.950

VALOR
UNIT.
5,522
4,107

VALOR
TOTAL
755.133,50
1.375.639,65

3 - DO VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: RS 2.130.773,15 (dois milhoes,

cento e trinta mil, setccentos e setenta e tres reais e quinze centavos).

- DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO: O fomecimento dos
materials sera de acordo com as solicitafocs requisitadas pela(s) Secretaria(s)/Fundo(s)
Contratante(s), devendo os mesmos scr entregues imediatamente, ficando a administrafao no
direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria.
4
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5 - DA JUSTIFICATTVA - Considerando a necessidadc de futuras e eventuais aquisifdes de
combustiveis, compreendendo, oleo diesel S-10 e gasolina comum, para manutenÿao e
funcionamento da frota de veiculos oficiais e/ou locados, destinados a suprir as demandas das
diversas secretarias do municipio de Pacoti/CE, sem prejuizo do desenvolvimento das atividades
inerentes as Secretarias, necessitamos do fomecimento dos mesmos para o desenvolvimento da
missao institucional destas Secretarias, considerando o inicio do exercicio financeiro 2021.
Realizou-se levantamento entre os orgaos e entidades participantes, quais scjam, Secretaria do
Trabalho, Desenvolvimento Social e Empreendedorismo, Secretaria de Saude, Secretaria de
Educafao, Secretaria de Infiraestrutura, Secretaria de Agriculture, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Agrario, Secretaria de Culture, Turismo, Esporte e Juventude, Secretaria
de Administrate), Finanfas e Planejamento, Secretaria de Govemo, os quais manifestaram o

interesse.

-

6 Demais informafoes acerca do objeto da
interessadas deste Municipio.

-

Licitafao serao prestadas pelas Secretarias Gestoras

7 FUNDAMENTO LEGAL
7.1 Aquisifao desses produtos tem amparo legal disposto na Lei Federal n° 10.520 de 17 de
julho de 2002, no Decreto Federal n° 3.555 de 08 de agosto de 2002 e na Lei Federal n°
8.666/93.

-

8 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS:
8.1 Na proposta de pre?o deverSo constar as especificafSes detalhada do item, tipo e quantidade
solicitada, o valor unitario e total, em moeda nacional e em algarismo, ja considerando todas as
despesas, tributes, impostos, taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente sobre os servifos, mesmo que nao estejam registrados nestes documentos;
8.2 A licitante devera fazer constar da sua proposta a garantia dos itens licitados sob pena dc
constatado alguma imperfeifao, ter os itens devolvidos e a licitante submetida as pcnalidades da
Lei, alem do registro da falha no Cadastro de Fomecedores Municipais.
8.3 As Unidades Gestoras poderiio se valer da analise tccnica dos itens propostos, antes da
adjudicato e homologate* da licitante, para vcrificato do atendimento das cspecificacoes
minimas dos itens constantes no Termo de Referenda.
8.4 Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Preÿo por Lote,
desdc que atenda as exigencias ccntidas neste Termo de Referenda.

9 - DA FORMAL IZACAO E YIGENCIA
9.1
a
Para
execute dos serviÿos serao emitidas ORDENS DE
FORNECIMENTO/COMPRAS, em conformidade com as propostas das lidtantes vencedoras.
9.2 Produzira seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigera ate
31/12/2021.
9.3. As obriga?6cs decorrentes da presente licitaÿao serao formalizadas mediante lavratura de
Instrumento Contratual, subscrita pelo Municipio, atraves da(s) Secretaria(s) Gestora(s),
representada(s) pelo(js) Secretario(s) Ordenador(es) de Despesa, e o(s) licitantc(s) vencedor(es),
que observara os termos da Lei Federal n.° 8.666/93, da Lei Federal n.° 10.520/02, deste Termo
de Referenda e demais normas pertinentes.

10 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SER VICOS

10.1 A realizacao dois servipos sera acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria, o qual
devera atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins
de pagamento.
10.2 A presenfa da fiscalizaÿao da Secretaria nao elide nem diminui a responsabilidade da

empresa contratada.
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10.3 Cabera ao servidor designado rejcitar totalmente ou em parte, qualquer servico que nao
esteja de acordo coni as exigencias, bem como, determinar prazo para substituicao do item
eventualmente fora de especificacao.
10.4 A execucao dos servicos licitados podera ser feita de forma firacionada ou em sua totalidade,
sendo executados mensalmente de acordo com a nccessidade do orgao interessado durante o
prazo de contratacao, mediante a expedicao de periodicas ORDENS DE
FORNECIMENTO/COMPRAS, pela Secretaria Gestora, constando a quantidade dos servicos
e os locais a serem realizados.

-

11 RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
11.1 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas. impostos, taxas, encargos, royalties,
seguros, decorrentes do fomecimento dos servicos, sem qualquer onus para a Prefeitura
Municipal de Pacoti/jCE.
11.2 Manter a compatibilidade com as obrigacoes assumidas, durante todo o processo do
contrato, de habilitac3o e qualificacao exigidas na licitacao.
11.3 Substituir as suas expensas, todo e qualquer servico realizado em desacordo com as
espccificacoes exigidas e padrocs de qualidade cxigidos, com defeito, vicio ou que vier a
apresentar problema quanto ao seu desempenho dentro do prazo de validade.
11.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamentc a Administrate ou a terceiros,
decorrentc de sua culpa ou dolo ate a executo dos servicos.
1 1.5 Responsabilizar-se pela fiel realizacao dos servicos no prazo estabelecido.
11.6 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administracao, durante a
execucdo do contratoj.
11.7 A suspensao do fomecimento do Combustivel por motivos de atraso de pagamento,
somente podera ser realizada apds comprovado o atraso de no minimo 60 (sessenta) dias.
11.8 Emprcgar, na executo de seus servicos, somente material de primeira mao e qualidade,
bem como observar rigorosamente as especificacocs tecnicas e a regulamentato aplicavel a
atividade, cxecutando todos os servicos com esmero e perfeito.
dos servicos;
11 .9 Dispor dos equipamentos e ferramentas necessarios a
11.10 Aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os acrcscimos ou supressoes que se fizercm
necessarios, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma
do art. 65, paragrafos 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

execucao

-

12 RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
12.1 Indicar o local em que deverao ser entregues os servicos.
12.2 Efetuar os pagamentos devidos nas condicdes estabelecidas neste Termo de Referencia.
12.3 Designar servidor para a vistoria e fiscalizacSo do servico.
13 - CONDICOES DE PAGAMENTO
13.1 O pagamento sera feito na proporcao da entrega dos bens licitados, segundo as ORDENS
DE FORNECIMENTO/COMPRAS de fomecimento expedidas pela administracao, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa.
13.2 O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos o encaminhamento da
documentacao tratada no subitem 8.1, observadas as disposicoes do termo de referencia, atraves
de credito na Conta Bancaria do fomecedor ou atraves de Cheque nominal, acompanhado da
seguinte documentacao:
a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via unica, devidamente atestada pelo gestor do
contrato;

b) CND - Certidao Negativa de Debitos para com a Previdencia Social;
c) CRT - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal;
d) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual;
e) CND emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
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f) CND emitida pela Prefeitura Municipal; e,
g) CND emitida pcla Justiÿa Federal do Trabalho.

14. DOTACAO ORCAMENTARLA
14.1. Os recursos fmanceiros para pagamento das despesas com a presente aquisigao corrcrao
por conta da scguinte dotaÿao orfamcntaria:
Secret aria
Desenvolvimento Social

Desenvolvimento Social (FMAS)
Saude

Educaÿao
Educapdo (FUNDEB)

Infraestrutura
Cultura
Meio Ambiente
Finanyas

Govemo

Unidade Oryamentiria
04.01
04.02
04.02
05.01
05.01
05.01

05.01
06.01
06.01
06.01
06.02
07.01
07.01
08.01
09.0!
11.01
14.01

Projeto Atividade

08.122.0807.2.005
08.244.0807.2.013
08.243.0803.2.099

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

10.122.0402.2 102
10.301.1002.2.019
10.302.1003.2.022

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

10.305.1008.2.025
12.122.1215.2.026
12.368.1215.2.029

12.362.1205.2.034
12.368.1215.2.106
15.122.0402.2.050
15.752.1505.2.058
13.122.0402.2.109
15.122.0402.2.133
04.122.0402.2.111
04.122.0402.2.1 13

%'«9

3.3.90.30.00

15. GESTOR DO CONTRATO
15.1. A gestao do Contrato, sera exercida pelo(a) Secretario(a) da respectiva Pasta ou quern este
vier a designar, o qual devcra exercer em toda sua plenitude a a?ao de que trata a Lei Federal n°
8.666/93, alterada e (jronsolidada.

UNIDADE REQUISITANTE:
Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Empreendedorismo, Secretaria de Saude,
Secretaria de Educapao, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria Meio Ambiente c
Desenvolvimento Agrario, Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte c Juventude, Secretaria de
Administrate, Finan?as e Planejamcnto, Secretaria de Govemo.
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ANEXO n
MINTJTA DO CONTRATO N°

_

QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONTRATO N.°
DA
ATRAVES
PACOTI
DE
MUNICIPIO
E A
SECRETARIA DE
PARA
EMPRESA
DERIVADOS,
AQUISICAO DE COMBUSTTVEIS E
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACOTI-CE.

_
_

_

O MUNICIPIO DE PACOTI, pessoa juridica dc dircito publico intemo, inscrito no CNPJ. sob
, na cidade dc Pacoti, Estado do Ceara, doravante dcnominado
, com sede a Rua
o n°
, neste ato rcprcscntada
CONTRATANTE, atraves da Secrctaria de __
, inscrito(a) no
brasileiro(a),Secretario(a)
dc
Sr(a).
,
pelo(a)a
ca
e RG n°
Cadastro dc Pessoas Fisicas sob o n°
com sedc a Rua
, inscrita no C.N.P.J. sob o n°
cmpresa
, Bairro
na Cidade dc
, n°
CONTRATADA,
ncstc ato representada pclo seu
Ceara,
denominada
do
doravante
Estado
brasileiro,
Cadastro
no
dc Pessoas Fisicas sob o
inscrito
,
socio-gcrentc Sr.
c
, resolvem celebrar o presente contrato com as clausulas condi<p6es a seguir:
nu

_

_

-

-

CLAUSULA PR IMF IRA DO FUNDAMENTO
01.01. O presente contrato fundamenta-se nas disposifdes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de
junho dc 1993, demais alteracocs e atualizada pela Lei Federal n° 9.648/98, de 27 dc maio de
1998, nos termos do Pregao Presencial n°
, e resultado da licitaÿao, devidamente
com base na proposta da CONTRATADA,
homologada pcla(s) Secrctaria(o) de
todas partes integrantes deste contrato independente dc transcriÿao.

_

-

_

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO
02.01. O objeto c a AQUISI£AO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS
DA PREFEITURA MUNICIPAL
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
DE PACOTI-CE.
02.02. Os servifos serao fomecidos de forma parcelada.

_

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGENCIA
03.01. O fornecimento dos materials sera dc acordo com as solicitaÿoes requisitadas pcla(s)
Secretaria(s)/Fundo(s) Contratante(s), devendo os mesmos ser entregues imediatamentc, ficando
a administracao no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamentc
nccessaria.
03.02. O prazo dc vigcncia do presente contrato e de ate 31 de dezembro de 2021.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL
global
presente
O
04.01.
do
valor
termo

e

de

y

RS
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CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
05.01. O pagamento sera efetuado pela tesouraria da Prcfeitura Municipal de Pacoti/CE, apos os
bens serem recebidos e conferidos pelo setor responsavel pela solicitagao, ate 30 (trinta) dias apos
a entrega.
05.02. Os pagamentos serao efetivados mediante a apresentagao da respectiva Nota Fiscal da
Mercadoria e Recibo correspondente, dcvidamente atestado o recebimento pelo responsavel do
setor solicitante.
05.03. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido devera ser acrescido de juros
moratorios de 0,5 % (cinco decimos por cento) ao mes, apurados desde a data acima referida ate
a data do cfetivo pagamento, calculados “pro rata die”, sobre o valor da nota fiscal/fatura.

-

CLAUSULA SEXTA DO REAJUSTE DE PREQOS
06.01. O valor do presentc Contrato nao sera objeto de reajuste, no cntanto podera ser
reequilibrado em conformidade com as constatagSes c acrescimos verificados e justificados, de
forma c restabelecer o reequilibrio econdmico-financeiro entre as partes.

_

CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
07.01. Os recursos fmanceiros para pagamento das despesas com a aquisigao dos bens correr3o
por conta da dotagao orgamentaria e elemento de despesas:
FONTE DE
ELEMENTO DE
6RGAO
DOTACAO
REQUISITANTE

ORCAMENTARIA

xxxxxxxxxxxxx

DESPESAS

XXXXXXXXXXXXXX

&

\>

[es,
04.02. No valor acima estipulado ja estao inclusos todas as taxas, encargos, impostos.
carregamento e descarregamento, seguros e demais despesas inerentes ao fomecimento do objeto
contratado, conforme planilha anexa.

xxxxxxxxxxx

e

RECURSO
XXXXXXXX

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAQ0ES DA CONTRATADA

08.01. Fomecer as aquisigoes que especificou, inclusive quanto a, tipo ou modelo, e de acordo
com as exigencias do Edital, sendo obrigada a substituir o bem fomccido em desacordo com as
especificagoes propostas e recusado por justo motivo pelo encarregado do recebimento.
08.02. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, do fomecimento dos bens, transportes,
impostos, taxas, encargos, seguros e outros, decorrentes do cumprimento das obrigagoes
assumidas, sem qualquer onus para a Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.
08.03. Substituir as suas expensas, todo e qualquer bem cntregue em desacordo com as
cspecificagSes exigidas e padroes de qualidade exigidos, com defeito, vicio ou que vier a
apresentar problcma quanto ao seu uso dentro do periodo de garantia ou prazo de validade.
08.04. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo ate a entrega do bem na Secretaria de Administrate e Finangas.
08.05. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos bens no prazo estabelecido.
08.06. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administragao, durante a

execugao desta aquisigao.

08.07. Aceitar nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressocs que se fizerem
necessarios, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma
do art. 65, paragrafos 1 e 2 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.
08.08. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigdes de habilitagSo e qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
09.01. Providenciar os pagamentos devidos a contratada, nos prazos acordados, e de acordo com
as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados os recebimentos dos bens pelo responsavel
designado para acompanhamento e fiscalizagao, da execugao deste contrato.
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09.02. Fiscalizar e acompanhar a entrega dos bens, e a execute do contrato.
09.03. Indicar o representante da Administrate para acompanhar e fiscalizar a
contrato, bem como para atestar o recebimento dos bens.
09.04. Comunicar a contratada todas e quaisquer irrcgularidades ocorridas na
contrato e exigir as devidas providencias que demandem da Contratada.

to'

*

execute do
execuipao

do

CLAUSULA DECIMA - DO INADIMPLEMENTO E SANÿOES

10.01. A CONTRATADA sujeitar-se-a, em caso de inadimplencia de suas obrigaqoes, sem
prejuizo de responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes administrativas:
a) advertencia, quando descumprir qualqucr clausula do contrato, inclusive prazo de entrega.
b) multa de 0,3% (zero virgula tres por cento) por dia de atraso na entrega e por descumprimento
de obligates estabelecidas neste Edital de PregSo, ate o maximo de 15% (quinze por cento)
sobre o valor dos bens nao entregues, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,
uma vez comunicada oficialmente;
c) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos bens nao entregues, no caso de inexecuÿao
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,
contados da comunicafao oficial, sem embargo de indenizato dos prejuizos, porventura
causados a Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, pela nao execute parcial ou total do contrato.
d) suspense temporaria de participar em licitafao ou contratar com a Administrate pelo prazo
de 01 (um) ano.
e) declaracao de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administrate Publica enquanto
perdurarem os motives determinantes da punifao ou ate que seja promovida a reabilitato
perante a Administrate, que sera concedida apos o contratado ressarcir a Administrate pelos
prejuizos causados e apos decorrido o prazo da suspensao aplicada no item anterior.

-

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA RESCISAO
11.01. A Secretaria de Administrate e Finanÿas podera rescindir o contrato,
independentemente de qualquer interpela to judicial ou extrajudicial se a contratada:
a) Paralisar o forneciraento por um periodo superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a partir
do prazo maximo para a entrega, determinado neste Edital e baseados na data do recebimento da
ordem de compra;
b) Fomecer os bens em desacordo com as especificafdes exigidas;
c) N3o cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislate vigente;
d) Cometcr reiterados erros na execute das entregas dos bens;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o fomecimento dos bens;
0 Entrar em concordata, falencia ou dissolute, ou recair no processo de insolvencia sobre
qualquer de seus dirigentes.
1 1 .02. Declarada a rescisao contratual em decorrencia de qualquer um dos fundamentos do item
anterior, a contratada rcccbcra cxclusivamente o pagamento dos bens fomecidos c recebidos,
deduzido o valor correspondente as multas porventura existentes.
11.03. Nao cabera a contratada indenizato de qualquer especie seja a que titulo for, sc o
contrato vier a ser rescindido em decorrencia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
1 1 .04. Independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por livre
decisao da Secretaria de
a qualquer epoca, sem que caiba a contratada o direito de
titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos bens
qualquer
ou
a
indenizato
reclamato
fomecidos e devidamente recebidos.

-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO FORO

12.01. Fica eleito o fqro da Comarca de Pacoti/CE, com renuncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou litigios oriundos da executo

deste contrato.
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E, por estarcm justos e acertados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presenÿa das testemunhas abaixo nomcadas. para surtir seus efeitos legais.

Pacoti/CE,

de

de

CONTRATANTE SECRETARIA DE

CONTRATADA -
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ANEXO AO CONTRATO N°

-

1 OBJETO: AQUISICAO DE COMBUSTIVE1S. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE.
SECRETARIA DE

LOTE UNICO

ITEM

PRODUTO

MARCA

UNID

QTDE
TOTA
L

V. UNIT. RS
(algarismos e por
extenso)

V.
TOTAL

RS
(algarism

os e por
extenso)

VALOR TOTAL RS
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ANEXO IU
C/<X TA PROPOSTA DA LICITANTE
(colocar em papel timbrado)
AO
PREGOEIRO
PREFE1TURA MUNIC IPAL DE PACOTI
Ref. PREGAO PRESENiiCIAL N.°
Senhor Pregoeiro,

_

, apresentamos a presente proposta para o
Tendo examinado o F.dital do Preg3o Presencial n°
fornecimento e entrega de OBJETO: AQUIS1CAO DE COMBUSTIVEIS. PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETAR1AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI(preco do proposta em ntimero e por extenso), conforme planilha de
CE. pelo valor total de R$
preÿos, abaixo.

_

LOTE UNICO
PRODUTO

ITEM

MARCA

UNID

QTDE
TOTA
L

V. UNIT. R$
(algarismos e por
extenso)

V. TOTAL

RS
(algarismos e

por extenso)

VALOR TOTAL RS
Outrossim, declaramos que:

nos preÿos oferecidos estao inclusas todas as despesas de fornecimento dos bens,
impostos, encargos, taxas, royalties e frete;

a)

b)

os bens serao entregues na cidade de Pacoti/CE.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os bens
solicitados no prazo maximo de

_ (_) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da ordem

de compra.

Concordamos em
desta data.

mantijr a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado a partir

Ate que o contrato seja assinado, esta proposta constituira um compromisso de nossa parte, observada as

condicOes do Edital.
Localidade,

_ de

de 202J.

carimbo e assinatura do
responsavel legal
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ANEXO IV

DECLARACAO

(colocar em papel timbrado)

AO
PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
Ref. PREGAO PRESENCIAL N.°.

Senhor Pregoeiro,

_

(nome da empresa)

_, CNPJ/MF n.° _. sediada _(enderefo completo)_ , tendo

examinado e atendendo as exigcncias do referido Edital do Prcgao Prcsencial, vem apresentar a

declaracoes:
as penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para
participar de licitafdes ou de contratar com qualquer orgao da AdministrafSo Publica, bem
como! para sua habilitafao no presente processo licitatorio. assim como, que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;

a) DECLARA, sob

b) DECLARA, sob as penas da lei, que nao mantem em seu quadro dc pessoal menor de 18
(dezoito) anos em horario notumo de trabalho ou em servifos perigosos ou insalubres, nao
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condifSo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Localidade,

_

de

de 2021.

carimbo e assinatura do
responsavel legal
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