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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021. 

EDITAL Nº 014/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI, torna público, para conhecimento de quantos 

possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, para 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis de 

forma parcelada (gasolina e óleo diesel B S10 comum), em posto de 

abastecimento próprio, com vistas ao atendimento das necessidades de 

abastecimentos dos veículos e equipamentos oficiais pertencentes a Prefeitura 

Municipal de Tuiuti. O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com 

o Decreto Municipal nº 001/2009, as Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 

o Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 

2000 e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e suas alterações. 

 

OBTENÇÃO DO EDITAL: Através do site da Administração Municipal, endereço: 

www.tuiuti.sp.gov.br 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e nos 

seguintes anexos que o integram: 

 

Anexo I – Planilha de Quantidade e especificação dos combustíveis; 

 

Anexo II – Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação; 

 

Anexo III – Modelo referencial de instrumento de Credenciamento; 

 

Anexo IV – Modelo de Proposta; 

 

Anexo V – Minuta da Ata de Fornecimento; 

 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Fato Impeditivo; 

 

I – OBJETO  

 

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis de forma 

parcelada (gasolina e óleo diesel B S10 comum), em posto de abastecimento 

próprio, ou em tanques e bombas a serem instaladas na Garagem Municipal, com 

vistas ao atendimento das necessidades de abastecimentos dos veículos e 

equipamentos oficiais pertencentes a Prefeitura Municipal de Tuiuti. 

 

II– DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO FORNECIMENTO 

 

O fornecimento deverá ser realizado de forma parcial ao longo da vigência da ata, nos 

estabelecimentos da empresa Contratada, mediante a apresentação da “Requisição de 

Abastecimento”, assinada por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Tuiuti, e 

pelo condutor do veículo. 
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2.1. Os abastecimentos serão efetuados somente com a apresentação das Requisições de 

Abastecimento, com as características do veículo pertencente à frota da Prefeitura 

Municipal de Tuiuti e mediante as exigências do sub-item 2.4. 

 

2.2.  Os combustíveis deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades do Órgão, 

em Posto de Abastecimento da empresa, que deverá estar situado num raio NÃO 

SUPERIOR A 20 (vinte) KM do Centro do Município de Tuiuti. 

 

2.3 Caso o Posto de Abastecimento interessado não se encontre dentro do 

Município é de responsabilidade da empresa vencedora a instalação de um 

tanque dentro da Garagem Municipal, sendo de responsabilidade da 

empresa vencedora o abastecimento quando solicitado, dentro das 

dependências.  

 

2.4.  A empresa deverá indicar os endereços de localização dos seus postos de 

abastecimento, (caso existam), orientando seus empregados sobre a forma do 

fornecimento dos produtos aos veículos da Prefeitura Municipal de Tuiuti. 

 

2.5. Identificar o veículo e seu condutor, prestando atendimento mediante a 

apresentação da “Requisição de Abastecimento”, assinada pelo servidor designado 

pela Prefeitura Municipal de Tuiuti para o acompanhamento e a fiscalização da ata, 

devendo o motorista conferir e confirmar, por assinatura o quantitativo fornecido, 

ao final do abastecimento. 

 

III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que: 

 

3.1.1. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 

3.1.2. Atendam às exigências constantes neste edital e nos seus anexos, inclusive quanto 

à documentação requerida. 

 

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

3.2.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução. 

 

3.2.2. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura 

Municipal de Tuiuti ou com a Administração Pública, ou que tenham sido declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

3.2.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

3.2.4. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

IV - CREDENCIAMENTO 

                    

4.1. No dia, horário e local estabelecido no item 7.1 deste edital, serão realizados, em 

sessão pública, o credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento 
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dos envelopes “proposta comercial” e “documentação” e a Declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação.  

 

4.1.1. Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 

 

4.1.2. Será considerada retardatária a empresa, cujo representante apresentar-se ao 

local de realização da sessão pública após o credenciamento. 

 

4.2. Aberta à sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se junto ao 

Pregoeiro, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do 

PREGÃO e de sua cédula de identidade ou outro documento equivalente. 

 

4.2.1. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

 

4.2.1.1. Instrumento público ou particular com firma reconhecida, pelo qual a empresa 

licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para representá-la em todos os 

atos do certame, em especial para formular ofertas e para recorrer ou desistir de 

recurso (vide modelo referencial constante do anexo III). 

 

4.2.1.2. Cópia do contrato ou estatuto social da licitante, quando sua representação for 

feita por um de seus sócios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata 

de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima.  

  

4.2.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

uma empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

 

4.2.3. Os documentos supra-referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia 

autenticada, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente 

processo administrativo. 

 

4.2.4. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes 

devidamente credenciados. A empresa, que tenha apresentado proposta, mas não 

esteja devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá 

participar das rodadas de lances verbais. 

 

V – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E SEU CONTEÚDO 

 

5.1 - No ato de credenciamento, o representante de cada licitante deverá apresentar, 

simultaneamente, 02 (dois) envelopes, fechados e indevassáveis, conforme 

abaixo relacionado e ainda DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O MODELO CONSTANTE 

NO ANEXO II AO EDITAL, QUE DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS 

ENVELOPES Nº 01 E 02:   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI 

PROCESSO Nº 014/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 

O primeiro com o subtítulo ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA” 

O segundo com o subtítulo ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
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5.1.2. Os envelopes deverão estar subscritos com a titulação de seu conteúdo, nome e 

endereço da empresa, número do PREGÃO e número do processo administrativo. 

 

5.1.3. Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 

justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

5.1.4. Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma, depois de aberto o 

respectivo envelope. 

 

5.2. O envelope nº 01 conterá a proposta comercial, que deverá ser apresentada em 

papel timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, devendo seguir 

necessariamente o modelo-padrão consistente do ANEXO IV deste edital. 

 

5.2.1. Na Proposta deverá constar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser 

inferior a 60 (sessenta) dias corridos contando da data de abertura da sessão 

pública. 

 

5.2.2. Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e no Anexo 

I (Planilha de Quantidades), em moeda corrente nacional (R$ - com até duas casas 

decimais), expressa em algarismos e por extenso, itens básicos para apresentação 

da proposta. 

 

5.2.3. Constar preço unitário e total dos itens cotados, conforme modelo de planilha, 

Anexo IV deste edital. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 

serão considerados os primeiros, e entre os expressos em algarismos e por extenso 

será considerado este último. 

 

5.2.4. Declarar expressamente que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos 

os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital 

e seus Anexos. 

 

5.2.5. Constar oferta firme e precisa, sem alternativa de preço ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

5.2.6. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da Proposta 

ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não 

sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os 

fornecimentos serem efetuados a Prefeitura Municipal de Tuiuti sem ônus 

adicionais. 

 

5.2.7. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente 

edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento.  

 

5.2.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, 

das condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos. 

 

5.3. O envelope nº 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e ao cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, em conformidade com o previsto a seguir: 
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5.3.1 Habilitação Jurídica: 

 

5.3.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual. 

 

5.3.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 

5.3.1.3 Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhada de 

prova de Diretoria em exercício. 

 

5.3.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

5.3.1.5 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com validade de até 05 (cinco) 

anos. 

 

5.3.2  Regularidade Fiscal: 

 

5.3.2.1  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J); 

 

5.3.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto da presente Licitação; 

 

5.3.2.3  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede do Licitante, ou de outra equivalente, na forma da Lei; 

 

5.3.2.3.1 Fazenda Federal 

 

5.3.2.3.1.1 Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional. 

 

5.3.2.3.1.2 Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal. 

 

5.3.2.3.2 Fazenda Estadual e Municipal 

 

5.3.2.3.2.1 Certidão Negativa de Tributos Estadual e Municipal 

 

5.3.2.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

5.3.3. Qualificação econômico-financeira 

 

5.3.3.1 Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 30 (trinta) dias da entrega dos 

envelopes. 
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a) 5.3.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

exceto as condições estabelecidas no Art. 27, da LC nº. 123, de 14 de dezembro 

de 2006; devendo ser apresentado a declaração anual simplificada neste caso, 

na forma prevista em lei; 

 

 

5.3.4. Qualificação Técnica  

 

5.3.4.1. Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características e quantidades com o objeto da licitação, mediante 

apresentação de um atestado ou uma certidão, por execução, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado: 

  

5.3.4.2. Certificado de Posto Revendedor, expedido pela ANP – Agência Nacional do 

Petróleo (www.anp.gov.br), se for o caso. 

 

5.3.5    Regularidade trabalhista 

 

5.3.5.1 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT emitida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho e Declaração, sob as penas da lei, que se encontra em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à Lei Federal nº 

9.854/99 quanto à observância do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da 

Constituição Federal. 

  

5.3.6. Declaração do Proponente, observadas as penalidades cabíveis, de inexistência de 

fato que possa impedir a sua habilitação neste certame, ciente da obrigatoriedade 

de comunicar, na vigência contratual qualquer fato superveniente, conforme 

modelo de Declaração do Anexo VI deste Edital. 

 

VI - DO PREÇO 

 

6.1. O preço ofertado deverá conter duas casas decimais após a vírgula, além de 

incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive encargos sociais, 

trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o fornecimento licitado, e constituirá a única 

e completa remuneração pelo fornecimento. 

 

6.2. Serão desclassificadas as propostas, cujos preços sejam incompatíveis com a 

realidade de mercado. 

 

6.3. A ata poderá ser alterada por acordo entre as partes, para restabelecer relação 

pactuada nesta ata, para justa remuneração do fornecimento, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial das ata na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 

caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

 

tel:11
http://www.anp.gov.br/
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6.3.1. O reajuste de que trata o sub item 6.3. poderá ser aplicado com 

periodicidade inferior, se assim vier ser autorizado de acordo com o § 5° do artigo 

28, da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995. De maneira análoga caso o órgão 

regulador (ANP), venha a determinar redução de tarifas, essas serão estendidas a 

Prefeitura Municipal de Tuiuti. 

 

VII – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO 

  

7.1.  Os documentos referentes à declaração de atendimento aos requisitos de 

habilitação (Anexo II), ao credenciamento (Anexo III), bem como os envelopes 

contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação das empresas 

interessadas, deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro, na Rua Zeferino de 

Lima nº 117 – Centro- Tuiuti/SP. – Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Tuiuti – SP, conforme a programação seguinte: 

 

• Recebimento do Credenciamento (Anexo III) das empresas interessadas: 

Data: 12/05/2021 

Horário: 14:00 h 

 

• Recebimento dos Envelopes Proposta, Documentação e Declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo II): 

Data: 12/05/2021 

Horário: 14:00 h 

 

7.2. Na hora e local indicado no subitem 7.1, serão observados os seguintes 

procedimentos pertinentes a este PREGÃO: 

 

7.2.1. Credenciamento dos representantes legais das empresas interessadas em 

participar do certame; 

 

7.2.2. Recebimento dos envelopes “proposta” e “documentação”, bem como a Declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

 

7.2.3. Desclassificação das propostas que não atenderem às exigências essenciais deste 

edital e classificação provisória das demais em ordem crescente de preços. 

 

7.2.3.1. Para fins de julgamento, serão considerados valores com até duas casas 

decimais; 

 

7.2.4. Abertura de oportunidade de oferecimento de lances verbais, aos representantes 

das empresas, cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido 

entre o menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento); 

 

7.2.5. Em não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 

7.2.4, poderão as empresas autoras das melhores propostas, até o máximo de 

três, oferecer novos lances verbais e sucessivos: 

 

7.2.6. A condução de rodadas de lances verbais, sempre a partir do representante da 

empresa com proposta de maior preço, em ordem decrescente de valor, respeitado 

as sucessivas ordens de classificação provisória, até o momento em que não haja 

novos lances de preços menores aos já ofertados; 

tel:11
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7.2.7.  Classificação definitiva das propostas em ordem crescente de preços unitários; 

 

7.2.8. Abertura dos envelopes “documentação” apenas das empresas, cujas propostas 

tenham sido classificadas em primeiro lugar; 

 

7.2.9.  Habilitação ou inabilitação da primeira classificada; prosseguindo-se, se for o 

caso, com a abertura do envelope “documentação” da (s) segunda (s) classificada 

(s); 

 

7.2.10. Proclamação da empresa vencedora do certame pelo critério de menor preço por 

item; 

 

7.2.11. Abertura de oportunidade aos presentes para que manifestem sua eventual 

intenção de interpor recurso, registrando-se em ata a síntese das razões de 

recorrer; 

 

7.2.12. Adjudicação do objeto e encaminhamento dos autos do processo à autoridade 

competente para homologação do certame, na hipótese de não ter havido 

interposição de recursos.  

 

8 – PROCEDIMENTOS 

 

8.1.    Os procedimentos deste PREGÃO serão conduzidos pelo pregoeiro, seguindo a 

legislação vigente e as fases apontadas no item VII deste edital. 

  

8.2.    Instalada a sessão pública do pregão, proceder-se-á à abertura dos envelopes das 

propostas comerciais, que será rubricada e analisada pelo pregoeiro. Em seguida, 

será dada vista das propostas aos representantes dos licitantes, que poderão 

rubricá-las, devolvendo-as ao pregoeiro, que procederá à classificação provisória. 

   

8.2.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais 

do edital, considerando-se como tais as que não possam ser supridas, no ato, por 

simples manifestação de vontade do representante da proponente. 

 

8.2.2.  As demais propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de 

preços unitários por item. 

 

8.2.3.  Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública o 

resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas 

participantes; preços ofertados; adequações havidas em conformidade com o 

previsto no Decreto Municipal n° 001/2009; propostas eventualmente 

desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação, e a ordem de 

classificação provisória. 

 

8.3.   O pregoeiro abrirá a oportunidade para oferecimento de sucessivos lances verbais, 

aos representantes das licitantes cujas propostas estejam compreendidas no 

intervalo definido no subitem 7.2.4. 

 

8.3.1.   Na fase de lances verbais, não serão aceitos lances de valor igual ou 

maior ao do último, e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores 

tel:11
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decrescentes do menor valor unitário apresentado, observada a redução 

mínima entre os lances de R$ 0,05 (cinco centavos), aplicável inclusive em 

relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os 

lances, incidirá sobre o preço total do item.  

  

8.3.2.  Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às 

penalidades previstas neste edital. 

 

8.3.3.  Declarada encerrada a etapa competitiva de cada lance, o pregoeiro procederá ao 

lance seguinte, após o término, será efetuada à classificação definitiva das 

propostas, consignando-a em ata. 

 

8.4.   Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de 

documentação da proponente, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro 

lugar. 

 

8.4.1.  Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro 

lugar, ser-lhe-á aplicada a multa prevista neste edital, prosseguindo o pregoeiro 

com a abertura do envelope de documentação da (s) proponente (s) classificada 

(s) em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de 

uma das licitantes. 

 

8.4.2.  No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro 

convocará todas as licitantes para, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentarem 

novas propostas escoimadas das causas de sua classificação. 

 

8.4.3. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e nos 

seus Anexos. 

 

8.5.  Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada 

e habilitada será declarada vencedora do certame. 

 

8.6 . Proclamada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três 

dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 

imediata vista dos autos do processo. 

 

8.6.1. O recurso terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

8.6.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação à 

vencedora. 

 

8.7.  Julgados os recursos, será adjudicado o objeto à licitante vencedora e 

homologado o certame. 
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8.8.  Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes 

desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob 

custódia do pregoeiro, até a efetiva formalização da contratação. 

 

IX – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS 

 

9.1.   Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da 

imprensa, na forma da lei. 

 

9.2.  Os documentos exigidos serão aceitos dentro da data de validade neles assinalados, 

na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, 

somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 60 (sessenta) dias 

anteriores a data marcada para entrega dos envelopes. 

 

9.3.   Os documentos emitidos via internet, dispensam autenticação, desde que 

apresentados em seu original, ficando a critério do Pregoeiro a comprovação da 

veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade, 

conforme item 9.2 deste Edital. 

 

9.4. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante 

e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os 

documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por 

determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz 

ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

 

9.5.  Os documentos referidos nos subitens 5.3.1, poderão ser substituídos por 

certificado de registro cadastral, emitido pelo setor de cadastro de fornecedores 

desta municipalidade, desde que em nome da licitante, com prazo de validade em 

vigor, com menção expressa à atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação. 

 

9.6.   Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar 

acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público 

juramentado. 

          

X - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

10.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos 

ou providências em relação ao presente PREGÃO PRESENCIAL, ou ainda para 

impugnar este edital, desde que o faça com antecedência de até 02 (dois) dias 

úteis da data fixada para recebimento das propostas, observado o disposto no art. 

41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10.1.1. O Pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação, no prazo legal, antes da 

abertura do certame. 

  

10.1.2. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de 

afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização 

deste PREGÃO.  
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10.2. A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar 

deste PREGÃO, até o trânsito em julgado da pertinente decisão.  

 

XI – RECURSOS FINANCEIROS 

 

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de recursos 

provenientes da PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESCRIÇÃO 

02.02.01/04.123.2521.2202/3390.30.00 Departamento de Administração e 

Finanças/Manutenção da Administração 

Geral  e Financeira/material de consumo 

02.04.01/10.302.2611.2218/ 

3390.30.00 

Departamento de Saúde/Manutenção e 

Aplicação das Ações do SAMU/material de 

consumo 

02.05.01/08.244.2522.2207/3390.30.00 Assistência Social/Manutenção e Ampliação 

da Ações do CRAS/material de consumo 

02.05.01/08.244.2522.2208/3390.30.00 Assistência Social/Operação e Manutenção 

dos Programas Sociais/material de consumo 

02.03.01/12.361.2615.2324/ 

3390.30.00 

Departamento de Educação Ensino 

Fundamental/Manutenção da Frota 

Própria/material de consumo 

02.01.01/04.122.2520.2200/ 

3390.30.00 

Gabinete do Prefeito/Manutenção do 

Gabinete do Prefeito/material de consumo 

02.06.01/15.452.2612.2222/ 

3390.30.00 

Departamento de Obras e Serviços/ 

Melhoria e Manutenção na Limpeza 

Urbana/material de consumo 

02.06.01/15.452.2612.2220/ 

3390.30.00 

Departamento de Obras e Serviços/ 

Melhoria e Manutenção dos Serviços 

Públicos Urbanos/material de consumo 

02.06.02/20.606.2600.2301/ 

3390.30.00 

Departamento de Obras e Serviços/ 

Melhoria na Assistência ao Produtor 

Rural/material de consumo 

02.06.01/15.452.2612.2318/ 

3390.30.00 

Departamento de Obras e Serviços/ 

Manutenção da Frota/material de consumo 

 

XII – DAS SANÇÕES 

 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura 

Municipal de Tuiuti poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às licitantes 

vencedoras as seguintes sanções: 

 

I – Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, 

mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente 
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justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

administração; 

 

II – Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso e por ocorrência 

de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo 

de 10 (dez por cento) sobre o valor da Ata, recolhido no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, após a comunicação oficial; 

 

III – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Ata, no caso de inexecução 

total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos 

prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou 

total da Ata; 

 

§ 1° – Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, 

enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade à 

vencedora que ensejar o retardamento da execução do objeto ora contratado, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da compra, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

 

§ 2º – As sanções previstas no inciso I e § 1° desta Cláusula poderão ser aplicadas 

juntamente com as dos incisos “II” e “III” , facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

 

XIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

13.1  O pagamento referente ao objeto desta licitação será  efetuado até 20 (vinte) dias 

após a emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE. O 

fechamento das Notas Fiscais deverá ser mensal. 

 

13.1.1. A Prefeitura Municipal de Tuiuti poderá verificar a densidade do produto, de 

acordo com o documento apresentado no item acima citado. 

 

13.2.  O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente ou excepcionalmente, 

na Tesouraria da Prefeitura, a critério da Seção de Tesouraria. 

 

XIV – DAS DISPOSIÇÕES DA ATA 

 

14.1   A Ata a ser firmada encontra-se no Anexo V do Edital e obedecerá ao disposto na 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações. 

 

XV – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

15.1  A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante 

Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no 

montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Ata, de 

acordo com o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão 
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poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, salvo, as supressões resultantes de 

acordo celebrados entre os contratantes. 

 

XVI - INFORMAÇÕES 

 

16.1 As informações administrativas relativas a este PREGÃO poderão ser obtidas junto 

a Divisão de Compras e Licitações pessoalmente ou através do telefax (11) 

4015-6216/4015-6212/4015-6214.  

 

XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 A apresentação de proposta implica aceitação de todas as condições estabelecidas 

neste edital; não podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos 

do ato convocatório ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao 

cumprimento de suas obrigações. 

 

17.2 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nas hipóteses previstas em 

lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenização, observado o 

disposto no art. 59, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

17.3 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é 

facultada ao pregoeiro, em qualquer fase de licitação, promover diligência destinada 

a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

17.4  Casos omissos e dúvidas serão resolvidas pelo pregoeiro. 

 

17.5   As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde 

que não comprometa a aferição da habilitação da licitante nem a exata 

compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.  

 

17.6    O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar 

omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório.  

 

17.7. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Prefeitura Municipal de 

Tuiuti. Até a entrega da Nota de Empenho, poderá a licitante vencedora ser excluída 

da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, se a Prefeitura Municipal de Tuiuti tiver conhecimento de qualquer 

fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta 

licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa. 

 

17.8 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

17.9 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

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

para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente 

estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
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17.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Prefeitura Municipal de Tuiuti. 

 

17.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 

a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 

Pregão Presencial. 

 

17.12 A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte 

do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

17.13. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal. 

 

17.14. Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão a disposição das 

licitantes pelo período de 30 (trinta) dias corridos, contados do encerramento da 

licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o 

resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após 

o que serão destruídos pelo Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Tuiuti. 

 

17.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 

contratação. 

 

17.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n° 

10.520/2002, Decreto n° 3.555/2000, e na Lei n° 8.666/93. 

 

 

 

Tuiuti - SP, 24 de abril de 2021.  

 

 

 

 

 

RAFAELA CRISTINA STORANI 

Pregoeira 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021. 

EDITAL Nº 014/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. 

 

ANEXO I 

 

 

PLANILHA DE QUANTIDADES 

 

 

 

 

ITEM 

 

 

QTDE 

 

UND 

 

DESCRIÇÃO 

 

01 

 

60.000 

 

LITROS 

 

ÓLEO DIESEL B S10 COMUM – ÓLEO DIESEL DE USO 

RODOVIÁRIO, COM ADIÇÃO DE BIODIESEL NO TEOR 

ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM 

TEOR DE ENXOFRE, MÁXIMO, DE 10 MG/KG. 

 

02 

 

60.000 

 

LITROS 

 

GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM C, DE 

INCOLOR A AMARELADA, LÍMPIDO E ISENTO DE 

IMPUREREZAS, 22%+OU-1% DE ÁLCOOL, 82, 87, 

5MG/ 100ML, 0,10% MASSA, 1% VOLUME, 0,005 G/L. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021. 

EDITAL Nº 014/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. 

 

ANEXO II 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

(OBS: A declaração deverá ser emitida em papel que contenha a denominação ou razão 

social da empresa licitante) 

 

 

AO 

PREGOEIRO DA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. 

 

 

Vimos pela presente apresentar a Vossa Senhoria, nossa documentação referente à 

licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, 

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido 

cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa 

habilitação. 

 

 

 

_______________, de ________________ de ________. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Nome,  RG,  Função ou cargo e Assinatura 

 

 

 

APRESENTAR FORA DOS 02 (DOIS) ENVELOPES, NO CREDENCIAMENTO. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021. 

EDITAL Nº 014/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. 

 

ANEXO III 

 

Modelo referencial de instrumento de credenciamento 

 

 

 

(papel timbrado da licitante) 

 

  

  

Pelo presente instrumento, a empresa............................................., 

CNPJ........................................., com sede na........................................., através 

de seu representante legal infra-assinado, credencia FULANO DE TAL, portador da cédula 

de identidade nº ............................., expedida pela SSP/......., outorgando-lhe plenos 

poderes para representá-la na sessão pública do PREGÃO nº ..................., em especial 

para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir. 

 

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo 

de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as 

disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições 

constantes no edital. 

 

     

  

______________, de ____________ de _________. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nome,  RG,  Função ou cargo e Assinatura 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021. 

EDITAL Nº 014/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA (em papel timbrado da empresa) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 – PROCESSO Nº 014/2021 

 

 

ITEM QTDE UND. DESCRIÇÃO UNIT TOTAL 

01 60.000 LITROS ÓLEO DIESEL B S10 COMUM   

02 60.000 LITROS GASOLINA COMUM   

TOTAL GERAL R$ 

 

Total Geral: (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

VALIDADE DA PROPOSTA: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos 

contando da data de abertura da sessão pública de 

pregão. 

PRAZO DE ENTREGA: O fornecimento deverá ser realizado de forma parcial ao longo da 

vigência da ata, nos estabelecimentos da empresa Contratada, 

mediante a apresentação da “Requisição de Abastecimento”, 

assinada por servidor designado pela Prefeitura Municipal de 

Tuiuti, e pelo condutor do veículo. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento referente ao objeto desta licitação será  

efetuado até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota 

fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE. 

O fechamento das Notas Fiscais deverá ser mensal. 

 

O(s) preços ofertados inclui (em) todos os custos diretos e indiretos, inclusive encargos 

sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o fornecimento licitado, e constitui a 

única e completa remuneração pelo fornecimento. 

 

Declaro expressamente que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os 

custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

Anexos. 

 

 

________________________ aos _______ de ____________ de ______. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura e identificação do Representante e carimbo da empresa 

tel:11


 
 

 
Prefeitura do Município de Tuiuti | Rua Zeferino de Lima, 117 – Centro – Tuiuti-SP | CEP: 12930-000 | Tel.: 11 40156212  

Site: www.tuiuti.sp.gov.br | E-mail: licitacao@tuiuti.sp.gov.br 

 - 19 - 

ANEXO V 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021. 

EDITAL Nº 014/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. 

 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A Prefeitura Municipal de Tuiuti SP, com sede na Rua Zeferino de Lima, 117, Centro, 

Tuiuti SP, inscrita no CNPJ sob o nº 67.160.481/0001-73, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito, Sr. Jair Fernandes Gonçalves, 

doravante denominada DETENTORA DA ATA, representada neste ato por 

..............................................., portador do RG nº ................., inscrito no CPF nº 

............................, firmam a presente Ata de Registro de Preços, concernente à 

licitação nos termos das Leis nºs. 8.666/93, 10.520/02, e do Decreto Municipal nº 

1.940/2004, Decreto Municipal nº 055, 23 de outubro 2018, das demais normas 

aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Registro de Preços 

nº ___________, Ata de Julgamento de Preços, devidamente homologada do processo 

acima referenciado, RESOLVE registrar os preços VISANDO À AQUISIÇÃO 

PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 

para o uso de todos os departamentos vinculada à Prefeitura Municipal de Tuiuti SP, 

visando futuras aquisições pela Prefeitura, o(s) referido(s) preço(s) oferecidos(s) 

pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em 1º(s) lugar(es) no 

certame acima numerado, conforme cláusulas deste instrumento como segue: 

  

PRIMEIRA (DO OBJETO) - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, PELO PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES, para o uso de todos os departamentos vinculada à Prefeitura 

Municipal de Tuiuti SP, conforme especificações e quantidades constantes no ANEXO 

I - TERMO DE REFERÊNCIA, do EDITAL N.º 014/2021, referente ao PREGÃO 

PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2021, que integram esta Ata, 

independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.  

 

SEGUNDA (DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO) - 

A Detentora da Ata se compromete a fornecer os produtos abaixo relacionados. 

 

 

ITEM DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS QTDE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aquisição do objeto será parcelada, conforme as 

necessidades da CONTRATANTE, sendo que o prazo de entrega será de até 03 (três) 

dias, contados a partir do recebimento do pedido de compra.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os produtos serão recebidos conforme a seguir:  

a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para 

verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e 

outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para 

sua correção; 

b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos 

produtos e sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de 

assinatura no documento fiscal. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não 

sanada, será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente para 

procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.  

 

PARÁGRAFO QUARTO - A entrega dos produtos deverá ser efetuada nos 

endereços constantes do Anexo I, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 16h00, os 

quais serão conferidos e, se achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o 

prazo de 02 (dois) dias úteis para substituir o produto rejeitado.  

 

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento dos produtos será controlado por servidor 

designado pela Secretaria solicitante, que fará a verificação da sua conformidade com 

a proposta apresentada, e ainda, quanto ao cumprimento de conformidade com a 

solicitação de entrega dos produtos.  

 

PARÁGRAFO SEXTO - A execução da Ata será acompanhada, conforme o caso, 

nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração rejeitará o objeto executado em 

desacordo com a Ata (art. 76 da lei Federal n.º 8.666/93).  

 

TERCEIRA (DO VALOR) - Os preços são os constantes no registro no valor total de 

R$ , conforme classificação final da Detentora da Ata constante na ata da sessão do 

Pregão Presencial, devidamente juntada nos autos do referido processo.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis, até o 

fornecimento dos produtos constantes do termo contratual e/ou cronograma.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Eventual execução onerará verba própria constante no 

orçamento vigente, desde que existam recursos disponíveis.  
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QUARTA (DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) - A 

convocação do proponente pela Prefeitura Municipal de Tuiuti SP será formalizada e 

conterá o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o 

respectivo pedido, mediante Nota de Empenho.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da 

presente Ata de Registro de Preços é o especificado acima, de acordo com a respectiva 

classificação no Pregão.  

 

QUINTA (DAS DESPESAS) - As despesas para a execução da Ata de Registro de 

Preços correrão à conta dos orçamentos de cada exercício em curso, de modo que a 

ausência de renovação da dotação orçamentária em cada exercício financeiro implicará 

na extinção de pleno direito da Ata. 

 

SEXTA (DO PAGAMENTO) - A Contratante pagará à Detentora da Ata em até 30 

(trinta) dias contados da apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo 

Departamento de Compras e Licitações, acompanhada da relação de produtos 

fornecidos no período, de acordo com as especificações do objeto desta licitação, que 

será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei n.º 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito através de crédito em conta 

corrente a ser fornecida pela Detentora da Ata, onde deverá conter na respectiva nota 

fiscal o número da agência e da conta corrente da empresa.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser 

invocada qualquer dúvida quanto aos preços propostos.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata, 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 

em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do 

reajustamento de preços ou correção monetária.  

 

PARÁGRAFO QUARTO - Correrão por conta da Detentora da Ata todas as 

despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes da entrega dos produtos.  

 

SÉTIMA (DO PRAZO) - O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) 

meses, a contar da sua assinatura. 

 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 

Preços, a Prefeitura Municipal de Tuiuti SP não será obrigada a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para 

aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições.  
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OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA) –  

São obrigações da Detentora da Ata de Registro de Preços:  

a) Entregar os produtos de acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I, 

admitindo-se somente produtos de qualidade e com prazos de validade em vigor;  

b) Obedecer aos prazos de entrega dos produtos estipulados e cumprir todas as 

exigências do edital e Ata;  

c) Manter, durante a execução da Ata, as mesmas condições de habilitação;  

d) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos 

não atenderem as condições do Edital;  

e) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, 

sobre os produtos vendidos;  

f) Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que 

venha interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação;  

g) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 

comunicações formais. 

 

NONA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) –  

São obrigações da Contratante:  

a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta entrega 

dos produtos; 

b) Comunicar à Detentora da Ata, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito 

cumprimento do objeto deste instrumento;  

c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;  

d) Aplicar à Detentora da Ata as penalidades, quando for o caso;  

e) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, 

necessária à perfeita execução do objeto;  

f) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente;  

g) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção; 

h) Garantir à Detentora da Ata o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em 

que forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 

  

DÉCIMA (DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)  

O proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado à contraditória e ampla defesa:  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A pedido, quando:  

a) comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de 

casos fortuitos ou força maior; 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 

aquisições/contratações.  

 

tel:11


 
 

 
Prefeitura do Município de Tuiuti | Rua Zeferino de Lima, 117 – Centro – Tuiuti-SP | CEP: 12930-000 | Tel.: 11 40156212  

Site: www.tuiuti.sp.gov.br | E-mail: licitacao@tuiuti.sp.gov.br 

 - 23 - 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Tuiuti SP, 

quando:  

a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado;  

b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica 

exigida no processo licitatório; 

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;  

d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;  

e) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;  

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;  

g) O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em qualquer das hipóteses acima, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, concluído o processo, a Prefeitura Municipal da Tuiuti 

SP fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos 

Proponentes a nova ordem de registro.  

 

DÉCIMA PRIMEIRA (DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO 

REGISTRO DE PREÇOS) - A Ata de Registro de Preço será cancelada 

automaticamente:  

a) por decurso de prazo de vigência;  

b) quando não restarem fornecedores registrados.  

 

DÉCIMA SEGUNDA (DAS PENALIDADES) - A DETENTORA DA ATA que 

descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital ficará sujeita às 

penalidades previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da 

Lei n.º 8.666/93. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial  

desta Ata, a DETENTORA DA ATA, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às 

seguintes sanções: 

a) Advertência;  

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da Ata; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o detentor da ata ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 

anterior.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem 

prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a Detentora da 

Ata à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na 

seguinte proporção: a) atraso de até 01 (um) a 03 (três) dias, multa de 0,1% (um 

décimo por cento) ao dia; e b) atraso superior a 03 (três) dias, até o máximo de 05 

(cinco) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da Ata, poderão ser 

aplicadas à Detentora da Ata as seguintes penalidades: a) multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou b) a aplicação de 

suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 

inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação 

das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma 

isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de 

eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 

compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Detentora da Ata 

por danos causados à Contratante. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de 

penalidade é de 5 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado. 

 

 PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, 

dentro de 3 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento 

oficial. 

PARÁGRAFO OITAVO - Se o valor da multa ou indenização devida não for 

recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a 

DETENTORA DA ATA vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

PARÁGRAFO NONO - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima 

previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de 

Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando 

o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no 

cadastro correspondente. 

 

DÉCIMA TERCEIRA (DA RESCISÃO) - A presente Ata poderá ser rescindida nas 

hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as consequências 

indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 

 

DÉCIMA QUARTA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) - A presente Ata 

não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, 

sem a devida autorização da Contratante. 

 

DÉCIMA QUINTA (DAS RESPONSABILIDADES) - A detentora da Ata assume 

como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e 

pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por 

quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução 

desta Ata. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, 

direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou 

securitária e decorrentes da execução da presente Ata, cujo cumprimento e 

responsabilidade caberão, exclusivamente à Detentora da Ata. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela Detentora da Ata com terceiros, ainda que vinculados à 

execução da presente Ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da detentora da Ata, de seus empregados, prepostos ou 

subordinado.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - A detentora da Ata manterá, durante toda a execução 

da Ata, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 

 

DÉCIMA SEXTA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) - Constituirá encargo 

exclusivo da detentora da Ata o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e 

despesas decorrentes da formalização desta Ata e da execução de seu objeto. 

 

DÉCIMA SÉTIMA (DA PUBLICIDADE DA ATA) - Até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao da assinatura da presente Ata, a Contratante providenciará sua publicação 

resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, 

como condição indispensável para sua eficácia.  

 

DÉCIMA OITAVA (DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO) - 

Para utilização da Ata de Registro de Preços as unidades deverão requisitar do(s) 

detentor(es), obedecida a ordem de classificação dos produtos registrados mediante a 

elaboração da nota de empenho.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A existência de preços registrados não obriga a 

Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A Administração não se obriga a utilizar a Ata de 

Registro de Preços, se durante a vigência constatar que os preços registrados estiverem 

superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata 

de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar 

antieconômica ou desnecessário o objeto.  

 

DÉCIMA NONA (DISPOSIÇÕES GERAIS) - A detentora da ata assume integral 

responsabilidade pelo fornecimento dos produtos decorrente da presente Ata de 

Registro de Preços.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os direitos e responsabilidades das partes são os que 

decorrem das cláusulas desta Ata e do regime de direito público a que está submetida, 

na forma da legislação de regência. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficam vinculados a esta ata e passam a fazer parte 

integrante dele, Edital que originou a presente licitação e a proposta da detentora da 

ata.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, 

especialmente a Lei n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/94 e 9.648/98.  

 

PARÁGRAFO QUARTO - O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços 

não cessa a obrigação da DETENTORA DA ATA de cumprir com os termos 

contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.  

 

PARÁGRAFO QUINTO – Fica nomeado (a) responsável pela ATA de Registro de 

Preços ____________________. 

 

VIGÉSIMA (DO FORO) - O Foro da presente Ata será o da Comarca de Bragança 

Paulista/SP, excluído qualquer outro. Para firmeza e validade do pactuado, o presente 

termo foi lavrado em 4 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em 

ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

 

Tuiuti-SP, ____de______de_____ 

 

 

 

____________________________ 

Prefeito 

 

 

____________________________ 

Detentora da Ata 

Nome do Responsável 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021. 

EDITAL Nº 014/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. 

 

ANEXO VI 

 

Modelo de Declaração de Fato Impeditivo 

 

 

(papel timbrado da licitante) 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) ____________________________ CNPJ n° 

_____________________, sediada (endereço completo) ___________________, 

declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

...................., de .......................... de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nome,  RG,  Função ou cargo e Assinatura 

 

 

 

ANEXAR AO ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTAÇÃO 
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