PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 45.323.474/0001-02
=EDITAL Nº 01 DE 12/01/2017=
Pregão Presencial nº 01/2017
Processo nº 02/2017
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL OBJETIVANDO A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS
PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM ENTREGA PARCELADA.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA, ESTADO DE SÃO PAULO - torna
público que de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei
Federal 10.520/2002, bem como deste Edital, fará realizar licitação na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL, tendo como objetivo a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA
ABASTECIMENTO NAS BOMBAS DE POSTOS DE ABASTECIMENTO NA
CIDADE DE ARAMINA-SP, DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA-SP, conforme descrição constante no
ANEXO II, deste edital.
, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
1. PREÂMBULO:
1.1. O PREGÃO será realizado em sessão pública, em todas as fases, sendo
conduzido pelo PREGOEIRO com auxilio da equipe de apoio, designados de
acordo com a portaria Municipal, conforme ANEXO I.
1.2. O PREGÃO será realizado dia 30 de janeiro de 2017, com início às 09:00
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Aramina, situada na rua Bráulio de
Andrade Junqueira, n.º 795, Bairro centro, Aramina, CEP: 14550-000.
2. DO OBJETO DO PREGÃO:
2.1. O objeto deste PREGÃO é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A

AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO NAS
BOMBAS DE POSTOS DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE ARAMINA-SP,
DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAMINA-SP, nos exatos termos das especificações e condições constantes deste
Edital, conforme indicação prevista no ANEXO II.
3. EDITAL:
3.1 – Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
ANEXO I – DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO
ANEXO II – OBJETO DO PREGÃO
ANEXO III – MODELO PLANILHA DA PROPOSTA
ANEXO IV – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE
ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO
3.2 É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos
sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a
solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da
reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias
úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
3.3. A pretensão referida no subitem 3.2. pode ser formalizada por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço
e horário constantes do subitem 4.1.. Também será aceito pedido de esclarecimentos
encaminhado por meio do e-mail licitacao@aramina.sp.gov.br ou através do telefone
(16)3752-7000, cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no
prazo indicado também no subitem 3.2..
3.4. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter
estritamente informal.
3.5. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a
integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais proponentes.
4. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:
4.1. O EDITAL poderá ser consultado e retirado por qualquer interessado na secretaria da
Prefeitura Municipal de Aramina, situada na rua: Bráulio de Andrade Junqueira nº795,
centro, Aramina/SP, durante o expediente normal do órgão licitante.
4.2. O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial do Estado e em Jornal de grande
circulação.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1. As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os seguintes recursos:
04 122 0045 2005 0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
04 123 0065 2060 0000 – Administração do Controle Fazendário
10 301 0150 2063 0000 – Manutenção da Atenção Básica Estadual
10 301 0150 2069 0000 – Manutenção da Vigilância Sanitária
10 301 0150 2070 0000 – Administração da Saúde Publica
10 301 0150 2072 0000 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
12 361 0210 2075 0000 – Manutenção do Ensino Fundamental
12 361 0210 2080 0000 – Manutenção do Fundeb-Fundamental
12 365 0210 2082 0000 – Manutenção do Fundeb-Infantil
12 361 0215 2085 0000 – Manutenção do Transporte Escolar
12 365 0210 2090 0000 – Manutenção de Creche e Pré-Escola
12 362 0219 2100 0000 – Manutenção do Ensino Médio
12 364 0226 2105 0000 – Manutenção do Ensino Superior
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08 241 0095 2125 0000 – Assistência ao Idoso
08 244 0120 2144 0000 – Manutenção da Assistência Social Geral
08 244 0120 2140 0000 – Administração do Fundo S. de Solidariedade
08 243 0110 2135 0000 – Atividade do Conselho Tutelar
17 512 0300 2150 0000 – Manutenção do Serviço de Saneamento Básico
26 782 0361 2165 0000 – Manutenção dos Serviços Rurais
15 452 0285 2170 0000 – Manutenção da Limpeza Pública
15 452 0285 2185 0000 – Manutenção do Transito Municipal

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
6.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus
Anexos e que disponibilizem posto de abastecimento dentro do perímetro urbano do
Município de Aramina.
6.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no
País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos
com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.
7. ABERTURA:
7.1. No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das
propostas, devendo os interessados, ou seu representante, protocolarem seus envelopes
até o início da sessão no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Aramina. No
momento do início da sessão devem identificar-se e, comprovar a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais
atos inerentes ao certame.
8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B):
8.1 Os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(B) deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes distintos, fechados
e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS (A)
PROCESSO Nº 02/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B)
PROCESSO Nº 02/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
9. PROPOSTA DE PREÇOS (A):
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9.1. A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS deverá dispor de preço unitário e total por
item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo fixo e irreajustável, apurado à
data da apresentação da proposta, nos termos da planilha de preços especificada no
ANEXO III; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados
os primeiros.
9.1.1. A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a
proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital e obtiveram do(a) pregoeiro(a)
todas as informações necessárias para a sua formulação;
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta
totalmente condizente com o objeto licitado;
9.2. DA FASE DE PROPOSTAS:
9.2.1. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes entregarão os envelopes
contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata
abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos
no instrumento convocatório.
9.2.2 No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor.
9.2.3. Não havendo pelo menos 03(três) ofertas nas condições definidas no início anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03(três), oferecerem novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
9.2.4. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor
preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no presente edital.
9.2.5 – As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer
despesas necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações
decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em
conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório, seus anexos e os fatores a seguir:
a) Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das
obrigações exigidas, incluindo mão-de-obra, seguros, frete, encargos sociais, tributos,
transporte, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto
deste Edital e do respectivo contrato;
b) Especificações do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital;
c) Os valores cotados deverão ser expressos em real, com até três casas após a vírgula.
9.2.6. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo
admitidas propostas que ofertem apenas um preço para o(s) objeto(s) desta licitação.
9.2.7. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
9.2.8. A Prefeitura Municipal de Aramina não aceitará cobrança posterior de qualquer
imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de
abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da
lei.
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10. HABILITAÇÃO (B):
10.1. – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, para empresa individual;
b) ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição
de seus administradores, caso não seja entregue por ocasião de credenciamento;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis (sociedades simples),
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
d) 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;
10.2.- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda –
CNPJ/MF;
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;
em sendo a licitante inscrita somente no Estado, ou somente no Município, deverá
apresentar declaração nesse sentido, assinada por seu representante legal.
b.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela
apresentação de certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos
relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, emitida através de sistema
eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação da veracidade via Internet; (a
presente certidão deverá ter sido emitida, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº
1751, de 02 de outubro de 2.014);
b.2)A regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada pela
apresentação de Certidão Negativa expedida pela Fazenda do Estado.
b.3) a regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada sobre os
tributos Mobiliários relacionados à sede ou domicílio do proponente, através da
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa;
c) prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei
n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de
Situação do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento
denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor
na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;
d) prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeitos de negativa;
10.3.- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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A Licitante devera apresentar documento que comprove autorização para o exercício de
atividade, expedida pela agencia Nacional de Petróleo – ANP, conforme RESOLUÇÃO
ANP Nº 58, DE 17.10.2014 - DOU DE 20.10.2014 e posteriores alterações.
10.4.- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, as licitantes
deverão:
a) – Apresentar Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial,
expedida pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) da sede (matriz) da pessoa jurídica, com data
não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro
prazo não constar do documento.
10.5.- DECLARAÇÕES:
a) declaração que o (a) proponente cumpre integralmente a norma contida na Constituição
Federal, artigo 7°, inciso XXXIII, anexo IV.
b) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
proponente, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com
a Administração; fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO V.
c) declaração de existência e disponibilidade física de posto de abastecimento localizado
no perímetro urbano do Município de Aramina/SP;
d) As empresas enquadradas na Lei Federal nº 9.317, de 05/12/96, microempresas e
empresas de pequeno porte, bem como as que optarem pelo regime de “Lucro Presumido”
deverão apresentar uma declaração do contador da empresa, mencionando a lei que
enquadra a empresa na situação acima citada e Certidão da Junta Comercial comprovando
que é ME ou EPP, conforme Lei Complementar nº 123/2006 ( apresentar fora dos envelopes
no credenciamento da empresa).
10.6. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda,
por publicação em órgão de imprensa oficial. Pode ainda o Pregoeiro autenticar as cópias,
à vista do original. Documento emitidos via internet não precisam de autenticação;
a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou
rasuradas.
10.7. DA FASE DE HABILITAÇÃO:
10.7.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. No
caso de ser o vencedor uma microempresa ou empresa de pequeno porte e estiver com
___________________________________________________________________________________
Rua Bráulio de Andrade Junqueira, nº795– Centro, Fone: (16) -3752-7000 Fax: (16) -3752-7013 – Cep:14.550000 ARAMINA/SP.
e-mail: licitação@aramina.sp.gov.br site: www.aramina.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 45.323.474/0001-02
restrição de regularidade fiscal e/ou previdenciária, o prazo de regularização é de 05(cinco)
dias prorrogáveis por igual período, por exclusiva concessão da administração através de
seu Pregoeiro (Art.43, § 1° da LC 123/06).
10.7.2. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, mesmo que beneficiário das vantagens da LC 123/06 às empresas de pequeno
porte.
11. CREDENCIAMENTO:
11.1. Por credenciais entendem-se:
a) Habilitação do representante, mediante instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante,
acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare,
expressamente, ter poderes para a outorga.
b) Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem sua
capacidade de representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de
preços e praticar todos os demais atos ao certame.
11.2. Às empresas que participarem da presente licitação serão permitidos apenas 01(um)
representante legal que será o único admitido a intervir em seu nome, o qual deverá se
apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, devidamente munido de documento
que o credencie a participar deste procedimento licitatório, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
11.3. Estes documentos deverão ser apresentados ao Pregoeiro no início dos trabalhos,
antes da abertura dos envelopes contendo Documentação e Propostas. Poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de
Notas, ou cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para autenticação pelo
Pregoeiro(a) da Prefeitura, ou por publicações em Órgãos da Imprensa Oficial, e serão
recebidos condicionalmente pelo Pregoeiro que se julgar necessário, verificará a sua
autenticidade e veracidade.
12. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B):
12.1. A etapa / fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS (A) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) será levada a efeito tão logo se
encerre da fase de CREDENCIAMENTO.
12.1.1. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B), constituindo-se em parte a ser fornecida
separadamente; fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO VIII.
12.1.1.. A referida declaração consiste em ato indispensável à participação da proponente
neste PREGÃO, podendo ser feita inclusive de forma verbal que será registrada em ata,
possibilitando desta forma o prosseguimento da sessão com recebimento dos
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B).
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12.1.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue
participando do PREGÃO.
13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
13.1. – Será considerada vencedora desta licitação a proposta que apresentar MENOR
PREÇO POR ITEM, para o objeto licitado.
13.2. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou
omissão da parte da empresa ou representante.
13.3. O(A) Pregoeiro(a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou
circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5°,
da Lei n° 8.666/93.
13.4. A redução mínima entre lances será de:

Itens

REDUÇÃO MÍNIMA

01
02
03

R$ 0,001
R$ 0,001
R$ 0,001

14. RECURSO ADMINISTRATIVO:
14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar a intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso,
ficando os demais licitantes intimados a apresentar contra-razões em igual prazo, que
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
14.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito do recurso.
14.4. Depois de decidido pelo(a) Pregoeiro(a), caberá ao Prefeito do Município deliberar
sobre o recurso, adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento
licitatório.
14.5. Não havendo recurso, o(a) Pregoeiro(a) e/ou equipe de apoio fará a adjudicação do
objeto da licitação ao proponente declarado vencedor e encaminhará o processo ao
Prefeito do Município, para homologação.
14.6. Constituem motivos para recisão do contrato as hipóteses especificadas no art.78 da
Lei n° 8.666/93.
14.7. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de
rescisão administrativa prevista no art.77, da Lei n°8.666/93.
15. ADJUDICAÇÃO:
15.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por
parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao
PREGOEIRO adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
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15.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a
decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação
do(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
16. HOMOLOGAÇÃO:
16.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.
16.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s)
proponente(s) adjudicatária(s) para assinar o contrato, respeitada a validade de sua(s)
proposta(s).
17. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:
17.1. O resultado final do PREGÃO será publicado no Diário Oficial do Estado.
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL:
18.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Aramina, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, devendo, também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo estabelecido
anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor, a pessoa física ou
jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520,
de 17/07/2002, publicada no DOU. de 18 / 07/ 2002.
18.2 Pela inexecução total ou parcial, a Administração, garantida a defesa prévia, poderá
aplicar à Detentora da Ata as sanções previstas no art.87, da Lei n°8.666/93 e multa

correspondente a 20%(vinte por cento) sobre o valor do objeto adjudicado,
inclusive aquelas prevista no Decreto Municipal nº1361/2001.
18.3. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados a defesa prévia e
o contraditório.
19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO PREÇO E DO PRAZO CONTRATUAL:
19.1. Os pagamentos serão efetuados até o prazo máximo de 30(trinta) dias, após a aprovação
do respectivo processo pelo setor competente.
19.2. Os pagamentos serão efetuados em conta corrente em nome da empresa ou através de
cheque nominal retirado na tesouraria da Prefeitura Municipal de Aramina, mediante
apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor encarregado do recebimento
e observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital.
19.3. Os preços praticados serão os constantes no presente Contrato, ficando assegurada
a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
Os valores serão alterados, para garantia do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato,
podendo estes variar para mais ou para menos, conforme as alterações de preços sofridas
pelo mercado, devendo tal fato ser devidamente comprovado nos autos do Processo nº
002/2017, através de Notas Fiscais dos fornecedores do produto. No caso de a Contratada
adquirir os produtos de fornecedores diferentes durante a execução do presente Contrato, a
necessidade de referida mudança deverá ser devidamente comprovada no momento da
análise da necessidade de readequação dos preços.
19.4. O contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, da Lei n.º
8.666/93, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento.
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A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste CONTRATO, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.
19.5. O contrato vigorará a contar de sua assinatura, por um período de 12(doze) meses,
podendo ser prorrogado de acordo com o interesse da Contratante e com fundamento no
artigo 57, II, da Lei n 8.666/93.
20. DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. O(A) Pregoeiro(a) reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário.
20.2. É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos
neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.
20.4. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o(a) pregoeiro(a) 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.
20.5. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da
proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.
20.6. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de
acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.
20.7. A adjudicação do(s) item(ns) objeto(s) deste PREGÃO não implicará em direito à
contratação.
20.8. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
20.9. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo
PREGOEIRO, com base na legislação, subsidiariamente, nos termos da Lei Federal
8.666/93 e princípios gerais de direito.
20.10. Será competente o foro da comarca de Igarapava/SP, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste
PREGÃO.
Aramina, 12 de Janeiro de 2017.

Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues
Prefeita Municipal
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ANEXO I – DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE
APOIO

PREGOEIRO:
SERGIO OLIVEIRA PORSSIONATTO

EQUIPE DE APOIO:
UEDSON VILMAR ARANTES
APARECIDO DONIZETI DA SILVA
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ANEXO II
OBJETO DO PREGÃO
1.FINALIDADE
1.1. A finalidade deste ANEXO é preconizar as condições, independentemente de outras
exigências integrantes deste EDITAL, para ensejar a contratação de empresa(s)
especializada para o fornecimento parcelado de combustíveis nas bombas da contratada,
para abastecimento da frota municipal nos diversos setores da Prefeitura Municipal de
Aramina.
2.DESCRIÇÃO DO OBJETO
2.1.Fornecimento parcelado em bomba de combustíveis através de postos de
abastecimento na cidade de Aramina, dos veículos de propriedade da Prefeitura
Municipal de Aramina, na forma seguinte:
ÍTEM
01
02
03
04

QUANT.
Até 20.000
Até 92.000
Até 100.000
Até 120.000

UNID.
LTS
LTS
LTS
LTS

DESCRIÇÃO
Gasolina comum
Etanol Comum
Óleo diesel comum
Óleo diesel S-10

3. CRONOGRAMA DE ENTREGA
ENTREGA: Parcelada e na bomba, no posto de abastecimento da(s) empresa(s)
contratada(s), e de conformidade com requisição do setor competente da Prefeitura
Municipal de Aramina.
4. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO
O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias após o fechamento do
mês, com a entrega da respectiva nota fiscal, por intermédio de crédito em conta corrente
da licitante vencedora, ou cheque nominal à empresa, sempre de acordo com a ordem
cronológica de sua exigibilidade.
5.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
órgão licitante, atendendo as reclamações, durante todo o período de garantia dos bens
entregues.
5.2. Substituir o produto que apresentar baixa qualidade, mantendo o padrão de eficiência
dos produtos fornecidos.
6. LOCAL DE ENTREGA:
7.1. A entrega será efetuada na(s) bomba(s) da empresa(s) contratada(s) em endereço
localizado na cidade de Aramina, para facilitar o abastecimento da frota, por funcionário(s)
da(s) empresa(s) contratada(s) e através de requisições emitida pelos setores
competentes da Prefeitura.
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ANEXO III
P R O P O S T A DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
PROCESSO Nº 02/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017

Item
01
02
03
04

Descrição
Gasolina comum
Etanol comum
Óleo diesel comum
Óleo diesel S-10

Qtde
20.000
92.000
100.000
120.000

Und
Lts
Lts
Lts
Lts

Valor Unitário

Valor Total

- Na cotação deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos
ou indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do contrato.
VALIDADE DA PROPOSTA: (

)______________ não inferior a 30 (trinta) dias

...................., de ......................................... de 2017

assinatura do representante legal
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ANEXO IV

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Ref.: (identificação da licitação)
........................................., inscrito no CNPJ nº...................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº........................ e do CPF nº............................, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

................................................
(data)

....................................................
assinatura do representante legal

OBS: Essa declaração
HABILITAÇÃO

deverá

estar

dentro

do

envelope
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO.

A Firma/Empresa _____________________________________ , sediada na rua
____________________ , no ______ , __(cidade) __, _(estado) , inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante
legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não
está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
__________, _____ de ______ de ______.
______________________________________
assinatura do representante legal

OBS: Essa declaração deverá estar dentro do envelope Habilitação
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE.

A Firma/Empresa _____________________________________ , sediada na rua
____________________ , no ______ , __(cidade) __ , _(estado) , inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante
legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, a
INEXISTÊNCIA de fatos supervenientes à data de expedição do Certificado de
Registro Cadastral apresentado, que impossibilitem sua habilitação no PREGÃO Nº
01/2017, pois que continuam satisfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei nº
8.666/93 e alterações.
__________, _____ de ______ de ______.

________________________________
assinatura do representante legal

OBS: Esta declaração deverá estar dentro no Envelope de
Habilitação
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ANEXO VII
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual
sob n.º ................., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s)
outorgante(s)) Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º .............
e CPF n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a)
Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e
CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a
(Razão Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão licitante), no que se
referir ao PREGÃO N.º 01/2017, com poderes para tomar qualquer decisão durante
todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da
Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir
verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução
de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final
da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.
A presente Procuração é válida até o dia .............
Local e data,
Obs: A procuração deverá estar em separado, FORA dos envelopes de propostas e
habilitação e apresentada com documentos identificatório. Deverá ser reconhecida
firma das assinaturas.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
Local e data
À ............... (indicação do órgão licitante)
................... (indicação da Cidade e Estado)
REF. PREGÃO N.º 01/2017 –
Sr. Pregoeiro,
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, a empresa
............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO
N.º 01/2017 - , cujo objeto é o fornecimento parcelado de combustíveis para manutenção da frota
municipal.
...................., .... de ............. de 2017.

.........................................................................
assinatura do representante legal

A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO não deve integrar os ENVELOPES
PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(B), constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido
separadamente.
Obs:
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ANEXO IX
=MINUTA DE CONTRATO=
Pregão Presencial n. 01/2017
Processo de Licitação n. 02/2017
Contrato nº XX/2017
CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS QUE
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA E A
EMPRESA__________________, NA FORMA SEGUINTE:
VALOR CONTRATO: R$__________ (____________________________).
Aos ______ dias do mês de _________ de _____, de um lado a(o)
__________________________________,
situada(o)
na
avenida/rua
________________________ , bairro, cidade, estado, inscrita no CNPJ. sob nº
_________________, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de
outro, a firma _________________, com sede na Rua ___________________ ,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____________, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada por seu (nome, função, RG, CPF, do
representante legal da empresa), de acordo com o que consta do Processo n°
02/2017, relativo ao PREGÃO Nº 01/2017, têm entre si justo e acertado este
instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes:.
CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO
O objeto deste CONTRATO envolve o FORNECIMENTO PARCELADO DE
COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO NAS BOMBAS DE POSTOS DE
ABASTECIMENTO NA CIDADE DE ARAMINA-SP, DOS VEÍCULOS DE
PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA-SP, para entrega
conforme especificações e quantidades constantes no ANEXO II deste instrumento
contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA
DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,
integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO Nº 01/2017
constantes do Processo nº 02/2017, e, em especial, a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação da CONTRATADA.
Parágrafo único - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições
legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a
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Lei Federal n.º 10.520, de 17 / 7 / 2002, publicada no DOU. de 18 / 7 / 2002,
aplicadas subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21/ 6 / 1993,
publicada no DOU. de 22 / 6 / 1993, e, supletivamente, os princípios da teoria geral
dos contratos e as regras de Direito Privado.
CLÁUSULA TERCEIRA
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da aquisição prevista neste contrato onerarão as seguintes
dotações do orçamento vigente:
04 122 0045 2005 0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
04 123 0065 2060 0000 – Administração do Controle Fazendário
10 301 0150 2063 0000 – Manutenção da Atenção Básica Estadual
10 301 0150 2069 0000 – Manutenção da Vigilância Sanitária
10 301 0150 2070 0000 – Administração da Saúde Publica
10 301 0150 2072 0000 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
12 361 0210 2075 0000 – Manutenção do Ensino Fundamental
12 361 0210 2080 0000 – Manutenção do Fundeb-Fundamental
12 365 0210 2082 0000 – Manutenção do Fundeb-Infantil
12 361 0215 2085 0000 – Manutenção do Transporte Escolar
12 365 0210 2090 0000 – Manutenção de Creche e Pré-Escola
12 362 0219 2100 0000 – Manutenção do Ensino Médio
12 364 0226 2105 0000 – Manutenção do Ensino Superior
08 241 0095 2125 0000 – Assistência ao Idoso
08 244 0120 2144 0000 – Manutenção da Assistência Social Geral
08 244 0120 2140 0000 – Administração do Fundo S. de Solidariedade
08 243 0110 2135 0000 – Atividade do Conselho Tutelar
17 512 0300 2150 0000 – Manutenção do Serviço de Saneamento Básico
26 782 0361 2165 0000 – Manutenção dos Serviços Rurais
15 452 0285 2170 0000 – Manutenção da Limpeza Pública
15 452 0285 2185 0000 – Manutenção do Transito Municipal

CLÁUSULA QUARTA
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o preço certo, irreajustável e total de R$............... (........................),
correspondendo aos seguintes itens: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
§1º O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias após o
fechamento do mês, com apresentação da respectiva nota fiscal apresentada quando
da entrega parcelada do(s) produtos, nos exatos termos do CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO integrante do ANEXO II do Edital, por intermédio de crédito em conta
corrente ou cheque nominal á CONTRATADA, sempre de acordo com a ordem
cronológica de sua exigibilidade.
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§ 2º A contagem do prazo a que se refere o § 1º desta Cláusula terá início e
encerramento em dias de expediente na CONTRATANTE.
§ 3º Em caso de irregularidade(s) no(s) fornecimento do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou
na documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s)
correspondentes(s) regularização(ões).
§ 4º O pagamento em desconformidade com o prazo previsto será acrescido de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado pro rata tempore em relação
atraso verificado.
§ 5º Os preços praticados serão os constantes no presente Contrato,ficando
assegurada a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
§ 6º Os valores serão alterados, para garantia do equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato, podendo estes variar para mais ou para menos, conforme as alterações de
preços sofridas pelo mercado, devendo tal fato ser devidamente comprovado nos
autos do Processo nº 02/2017, através de Notas Fiscais dos fornecedores do produto.
CLÁUSULA QUINTA
PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA e VIGÊNCIA
O(s) objeto(s) desta CONTRATAÇÃO será(ão) entregue(s) nas bombas de
abastecimento da empresa(s) contratada(s), instalada na cidade de Aramina, de
forma parcelada e diariamente por funcionário(s) da contratada(s), através de
requisição emitida por setor competente da Prefeitura Municipal de Aramina.
§ 1º Não será admitida em hipótese alguma a falta de abastecimento por motivo
de manutenção de equipamento nas bombas e pela falta de combustíveis nos
tanques do estabelecimento da CONTRATADA.
§ 2º As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que
possibilitem a comprovação do correspondente recebimento por parte da(s)
CONTRATADA(S).
§ 3º As requisições deverão conter os seguintes dados: identificação da
CONTRATANTE e da CONTRATADA; indicação dos números do processo, do
PREGÃO e do contrato; especificação do(s) item(ns) e das quantidades;
§ 4º Este contrato vigorará a contar de sua assinatura até o dia xx de xxxxxx de xxxx,
podendo ser prorrogado de acordo com o interesse da Contratante e com fundamento
no artigo 57, II, da Lei n 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA
RECEBIMENTO DO(S) (OBJETO(S) CONTRATUAL(IS))
O recebimento definitivo do(s) produtos poderá ser precedido da conferência do(s)
mesmo(s), envolvendo, inclusive, a conformidade com as especificações ajustadas,
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qualidade, quantidade, instalação, testes de aceite e perfeito funcionamento,
observado o prazo de até 03 (três) dias corridos de sua entrega.
§ 1º A CONTRATADA obriga-se a trocar, às suas expensas, o(s) produtos que
vier(em) a ser recusado(s) por parte da CONTRATANTE, imediatamente, contado
da notificação a ser expedida por parte da CONTRATANTE.
§ 2º Também em caso de diferença de quantidade(s), a CONTRATADA fica
obrigada a providenciar sua complementação, no prazo de 02 dias, contado da
notificação a ser expedida por parte da CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA
GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL
Fica dispensada a garantia para a execução do contrato, na forma facultada pelo
artigo 56, caput, da Lei no 8.666/93.
CLÁSULA OITAVA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha,
direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para
terceiros, devendo entregar os objetos deste CONTRATO de acordo com os termos
pactuados, em estrita obediência à legislação vigente.
§ 1º. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos
relativos à execução do objeto deste CONTRATO, inclusive despesas com
materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou
quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em
razão da avença.
§ 2º. Deve a CONTRATADA manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 3º. Fica a CONTRATADA responsável pela operacionalização do
equipamento no momento do abastecimento, necessário para gerenciamento
e controle do abastecimento, dos veículos da Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA NONA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, para o cumprimento do Contrato, os
recursos orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões
estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s), nos termos da Cláusula
Quarta.
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§ 1º. A responsabilidade da CONTRATANTE por eventuais danos à(s) amostra(s)
limita-se ao período compreendido entre a entrega/recebimento e o último dia fixado
para sua(s) retirada(s).
CLÁUSULA DÉCIMA
ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, da Lei n.º
8.666/93, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento.
Parágrafo único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto
deste CONTRATO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial
atualizado, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes,
que poderão ultrapassar o limite indicado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
Independentemente das responsabilidades civil e / ou criminal, ficará impedido de
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Aramina, pelo prazo de até 5
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição,
devendo, também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo estabelecido
anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor, a
CONTRATADA que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei
Federal n.º 10.520, sem prejuízo de sujeição às penalidades previstas na Lei n.º
8.666/1993.
§1º. A recusa injustificada de celebrar o contrato e/ou retirar a nota de empenho,
por parte da CONTRATADA, ensejará a aplicação da penalidade enunciada nos
artigo 7º da Lei nº 10.520/02, sendo que a multa corresponderá a 05%(cinco) por
cento do valor contratual.
§2º. O retardamento injustificado da execução do objeto do contrato, sem prejuízo
da aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/02, sujeitará a
contratada à multa de mora, calculada por dia de atraso sobre a obrigação não
cumprida, na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2%;
b)atraso superior a 30 (trinta) dias: multa de 0,4%.
§3º. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa decorrente da
inadimplência contratual será de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da
obrigação não cumprida , ou multa correspondente à diferença de preço de nova
contratação, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei nº
10.520/02.
___________________________________________________________________________________
Rua Bráulio de Andrade Junqueira, nº795– Centro, Fone: (16) -3752-7000 Fax: (16) -3752-7013 – Cep:14.550000 ARAMINA/SP.
e-mail: licitação@aramina.sp.gov.br site: www.aramina.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

§4º. Além das previsões colacionadas anteriormente, se a CONTRATADA não
atender às determinações da Administração no prazo de 05 (cinco) dias contados
da notificação escrita que lhe for dirigida, estará sujeita, as penalidades prevista na
legislação competente.
§5º. A(s) multa(s) será(ão) descontada(s) do(s) pagamento(s) eventualmente
devido(s).
§6º. Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no
parágrafo anterior, escoado o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do
recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificação, a cobrança será
objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção
monetária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data
final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com
base na variação da Unidade Fiscal Do Estado de São Paulo – UFESP, ou índice
que venha substituí-lo.
§7º. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras.
§8º. Da aplicação de qualquer penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação do ato, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público,
atribuir ao recurso eficácia suspensiva.
§9º. A mora na execução, além de sujeitar a CONTRATADA à multa, autoriza a
Administração a declarar rescindido o contrato e punir a faltosa com a suspensão
do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Aramina, na forma
capitulada no art. 7º da Lei nº 10.520/02, facultado, em quaisquer das hipóteses, o
direito à defesa prévia e ao contraditório.
§10º. A formalização da sanção prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/02, facultado,
também para a aplicação de qualquer outra penalidade, o direito à defesa prévia e ao
contraditório.
§11º. Após o julgamento dos recursos contra a aplicação da sanção de impedimento de
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Aramina, ou transcorrido o prazo sem
sua interposição, as penalidades aplicadas deverão ser divulgadas no site
www.sancoes.sp.gov.br, sistema eletrônico de registro de sanções.
§12º. Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções cabíveis, a
Administração recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos
que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou
extrajudicial de perdas e danos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar os objetos deste CONTRATO,
no todo ou em parte, sob pena de rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
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RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.
Parágrafo único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e
promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir
de prejuízos que advierem do rompimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
TOLERÂNCIA
Caso uma das partes contratantes, em benefício da outra, tolere, ainda que por
omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer CLÁUSULA deste
CONTRATO e/ou dos documentos que o integram, tal fato não poderá liberar,
desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas CLÁUSULAS, as
quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
FORO
Será competente o foro da Comarca de Igarapava, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste
CONTRATO.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este CONTRATO em 03
(três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na
presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de
direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa
Oficial.
Aramina/SP, ____ de ____________de 2017.
DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

CONTRATANTE
EMPRESA CONTRATADA
NOME REPRESENTANTE

CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1) __________________________
NOME:
RG:

2) __________________________
NOME:
RG:
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= R E C I B O=

Retiramos junto a Secretaria da Prefeitura Municipal de
Aramina, o Edital Completo do Pregão Presencial nº 01/2017, referente ao
processo de licitação nº 02/2017, cujo objeto é a aquisição parcelada de
combustíveis para abastecimento de veículos da frota municipal da Prefeitura
Municipal de Aramina, no decorrer de 12 (doze) meses.

Aramina, ______ de _____________ 2017.

___________________________________
Assinatura do Responsável
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