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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 012/2018 

Razão Social: 

CNPJ/MF: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: 

Estado: 

Telefone Fax: 

Responsável para contato: 

Obtivemos através do acesso à página www.fema.edu.br nesta data, cópia do 

instrumento convocatória da licitação acima identificada, cujo objeto é CONTRATAÇÃO 

DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO 

LUBRIFICANTES, FILTROS E TROCA DE ÓLEO, A FIM DE ATENDER A FROTA DE 

VEÍCULOS DA FEMA (Fundação Educacional Do Município De Assis) e UPA (Unidade 

de Pronto Atendimento), PELO PERÍODO DE DOZE (12) MESES, 

 

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

 

............................................ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Senhora Licitante 

 

Visando à comunicação futura entre FEMA e sua empresa, solicitamos a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, 

preferencialmente pelo e-mail compras@femanet.com.br ou licitacaofema@gmail.com. 

A não remessa do recibo exime a FEMA de responsabilidade da comunicação por meio 

de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação. 

http://www.fema.edu.br/
mailto:compras@femanet.com.br
mailto:licitacaofema@gmail.com
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EDITAL N.º 025/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 

 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM  

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO  

DATA DA REALIZAÇÃO: 30/05/2018 - INÍCIO DA SESSÃO: 9H30MIN 

 

LOCAL: SEDE DA FEMA, NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1200 – VILA NOVA 

SANTA, NO MUNICÍPIO DE ASSIS, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O 

FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E TROCA DE ÓLEO, A FIM 

DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA FEMA (Fundação Educacional Do 

Município De Assis) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento), PELO PERÍODO DE 

DOZE (12) MESES, 

 

À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA torna público para 

conhecimento dos interessados, que estará realizando PREGÃO PRESENCIAL do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, conforme especificações e exigências constantes deste 

instrumento convocatório e seus anexos, e, em conformidade com a Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações e da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014. 

 

SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS (01) e os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO (02) definidos neste Edital, e a DECLARAÇÃO de pleno atendimento 

aos requisitos de habilitação deverão ser entregues no local, data e horário a seguir: 

 

LOCAL, DATA E HORÁRIO ONDE SERÁ PROCESSADO O PREGÃO: 
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Sala de Licitações, sito no Bloco III da FEMA, localizada na Avenida Getúlio Vargas, n° 

1.200, Vila Nova Santana, Assis/SP – CEP: 19807-130 - Fone: (18) 3302-1055 ramais 

1075 ou 1412. DATA: 30/05/2018 às 9H30MIN. 

1 - OBJETO  

1.1. A presente licitação tem por objeto o contratação de pessoa jurídica especializada 

para o fornecimento de óleo lubrificantes, filtros e troca de óleo, a fim de atender a frota 

de veículos da fema (fundação educacional do município de assis) e upa (unidade de 

pronto atendimento), pelo período de doze (12) meses, pelo período de doze (12) 

meses, em quantidades e especificações constantes do Anexo I, que faz parte 

integrante deste Edital. 

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao 

objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

2.2. Além de cooperativa, não será permitida a participação de empresas: 

2.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta 

Administração nos termos do inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações; 

2.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 

2.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98; 

2.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

2.3. A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não 

cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 

Reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes 

deverão ler atentamente o edital e seus anexos. 

3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA O 

CREDENCIAMENTO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

3.1. Os documentos para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos 

Envelopes nº 01 e nº 02.  

3.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
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separadamente, em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, 

contendo em sua parte externa, além da identificação da licitante, os seguintes dizeres: 

EDITAL N° 025/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 
Abertura dia 30/05/2018 às 9H30MIN. 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax:                                               E-mail: 

 

EDITAL N° 025/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 
Abertura dia 30/05/2018 às 9H30MIN. 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax:                                               E-mail: 

3.1.1. As ausências dos dizeres não constituirão motivos para desclassificação do 

licitante que poderá inserir as informações faltantes. 

3.1.2. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope 2 – HABILITAÇÃO antes do 

envelope 01 – PROPOSTA, por falta de informação no mesmo, será aquele novamente 

lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes. 

4 - CREDENCIAMENTO 

4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

4.1.1. Quanto aos representantes: 

4.1.1.2. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura; 

4.1.1.3. Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do 

qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá 

apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem 4.1.1.2; 
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4.1.1.4. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 

identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto; 

4.1.2. Quanto as licitantes deverão apresentar FORA dos Envelopes nº 01 (Proposta) e 

nº 02 (Habilitação): 

a) - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com 

modelo estabelecido no Anexo II; 

b) - Declaração de inexistência de fatos supervenientes a participação em licitação, de 

acordo com modelo estabelecido no Anexo III; 

C) - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 

dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, que deverá 

ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV. 

4.1.3. A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 

documentação defeituosa, ficará impedida de participar da fase de lances verbais, de 

negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de 

interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, 

que há de ser considerado para efeito de ordenação das propostas e apuração do 

menor preço; 

4.1.4 Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatárias; 

4.1.5. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma licitante credenciada. 

4.1.6. Na fase de lances e de negociação do preço final será permitido o uso de celular 

exclusivamente para esclarecimento de caráter excepcional, devendo prevalecer os 

poderes outorgados ao Procurador conforme condição expressada na alínea 4.1.1.3 

supra. 

5 - CONTEÚDOS DO ENVELOPE PROPOSTA 

5.1. A proposta poderá ser redigida na forma sugerida pelo Anexo VI, datilografada ou 

impressa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

5.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações 
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na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer 

acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

5.3. Além dos requisitos acima, a proposta deverá indicar e considerar: 

a) Identificação da proponente, indicando a razão social, endereço completo, telefone, 

fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato; 

b) descrição completa do produto ofertado, marca, referências e demais dados 

técnicos; 

c) item (compatível com o objeto descrito), preços unitários e totais, líquidos, fixos e 

irreajustáveis e deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais, 

expressos em moeda nacional corrente, entregues na forma da cláusula nona deste 

edital, conforme determinado no pedido; 

d) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 

licitação; 

e) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de 

encerramento da licitação; 

f) Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de 

validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte 

do proponente. 

g) Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se 

sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital. 

h) Se, por falha do proponente, a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta 

será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra 

manifestação. 

i) Por se tratar de fornecimento parcelado, e, para atendimento de exigências legais, o 

vencedor da licitação, se obriga a fornecer à Seção de Finanças da FEMA, 

mensalmente e durante toda a vigência contratual, originais, cópias autenticadas, ou 

impresso obtido via Internet, das provas de regularidade com a Seguridade Social e 

com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

j) Condições de pagamento, em conformidade com a cláusula 12 deste edital.  

5.4. A proposta deverá ser elaborada considerando as condições de fornecimento 
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estabelecidas neste Edital e seus anexos, e os preços propostos deverão considerar 

todos os tributos, encargos e demais despesas diretas ou indiretas que interfiram no 

preço proposto, inclusive frete, seguro, vedada à inclusão de encargo financeiro ou 

previsão inflacionária, de sorte que o preço proposto corresponda ao valor final a ser 

despendido pela FEMA. 

5.5. Qualquer tributo, custo ou despesa direta ou indireta, omitido ou incorretamente 

cotado na proposta, será considerado como incluso no preço, não sendo possível 

pleitear acréscimos sob esse argumento. 

5.6. A oferta deverá ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, não sendo considerada 

oferta de vantagem não prevista no Edital ou baseada nas propostas das demais 

licitantes. 

5.7. Cada licitante só poderá apresentar uma proposta escrita. Verificado que qualquer 

licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais de 

uma proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se, os licitantes eliminados, às 

sanções cabíveis. 

5.8. Será facultado à licitante cotar todos ou quaisquer itens definidos no ANEXO I 

deste edital. 

5.9. A escolha da melhor proposta se dará pelo menor preço por item. 

6 - CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 

6.1. Para a habilitação todas as licitantes, inclusive as microempresas e empresas de 

pequeno porte, deverão apresentar a documentação completa, na seguinte 

conformidade: 

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso) 

6.1.1.1. Registro empresarial, no caso de empresário individual;  

6.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

6.1.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade não empresária, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

6.1.1.4. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
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expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.1.1.5. Os documentos relacionados nos subitens 6.1.1.1 a 6.1.1.4. não precisarão 

constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para 

o credenciamento neste Pregão.  

6.1.1.5. Os documentos apresentados por empresas que possuam filiais deverão 

possuir a titularidade do licitante (mesma razão social e mesmo CNPJ), exceto os 

documentos de qualificação técnica, que poderão trazer CNPJ da filial ou da matriz, 

conforme o caso. 

6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

6.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

6.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

6.1.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 

Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal; 

6.1.2.4. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, 

expedida pela Secretaria Municipal de Finanças; 

6.1.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

6.1.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 

Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à 

Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

6.1.2.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

6.1.2.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da FEMA, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
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6.1.2.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital, procedendo-se à convocação das licitantes para, em sessão pública, 

retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso 

XXIII da Lei nº 10.520/02. 

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.1.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica. 

6.1.4. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

6.1.4.1. Registro na ANP – Agência Nacional do Petróleo, de acordo com a Portaria 

116/2000 e alterações posteriores se houver. 

6.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

6.1.5.1. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, conforme modelo estabelecido no Anexo V deste Edital. 

6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.2.1. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 

cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que 

acompanhada do original para que seja autenticado pela Pregoeira ou por um dos 

membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação. 

6.2.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

6.2.3. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, este 

Tribunal de Contas aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

6.2.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

6.2.5. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades sanáveis nos documentos 

de habilitação poderão ser saneadas na Sessão Pública de processamento do Pregão 

Presencial, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
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6.2.5.1. substituição e apresentação de documentos, ou; 

6.2.5.2. verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

6.2.5.3. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos 

os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente certificada. 

6.2.5.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 

inabilitada. 

6.2.5.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 

inabilitação da licitante. 

6.2.6. A Pregoeira ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na 

internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos 

obtidos por este meio eletrônico. 

7 - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento 

do Pregão, iniciando-se com a fase de credenciamento das licitantes, observadas as 

disposições da cláusula quarta deste edital. 

7.2. Encerrada a fase de credenciamento, as licitantes entregarão à Pregoeira os 

envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a 

Documentação de Habilitação. 

7.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos 

participantes no certame. 

7.3. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) - cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

b) - que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

c) - que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 

7.4. O julgamento será feito pelo critério de menor preço por item, observadas as 

especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 

7.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Pregoeira dará por 
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encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 

7.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

7.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela; 

7.6.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, 

independentemente do número de licitantes; 

7.6.3. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior 

preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio 

no caso de empate de preços; 

a) A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa 

da ordem de lances. 

7.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, conforme 

tabela abaixo, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de 

redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço unitário do item. 

ITEM LANCE MÍNIMO (R$) 

01 R$ 0,20 

02 R$ 0,26 

03 R$ 0,28 

04 R$ 0,41 

05 R$ 0,22 

06 R$ 0,19 

07 R$ 0,21 

08 R$ 0,44 

09 R$ 0,21 

10 R$ 0,20 

11 R$ 0,41 
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12 R$ 0,56 

13 R$ 0,24 

14 R$ 0,23 

15 R$ 0,24 

16 R$ 0,24 

17 R$ 0,35 

18 R$ 0,15 

19 R$ 0,19 

20 R$ 0,30 

21 R$ 0,27 

22 R$ 0,29 

23 R$ 0,26 

24 R$ 0,24 

25 R$ 0,38 

26 R$ 0,38 

27 R$ 0,34 

28 R$ 0,40 

29 R$ 0,40 

30 R$ 0,53 

31 R$ 0,43 

7.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

7.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

7.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

7.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor 

oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 
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nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

a contar da convocação do Pregoeira, sob pena de preclusão; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 7.9.1 será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

valor, respeitada a ordem de classificação. 

7.9.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 

oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

7.9.4. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos 

do quanto disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o 

exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 

microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no 

intervalo estabelecido no subitem 7.9.1; 

a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta 

aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

7.10. Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as 

propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas 

selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço 

ofertado. 

7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 

desistente às penalidades legais cabíveis. 

7.12. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 

7.13. Após a negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

7.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério 

da Pregoeira, será verificado o atendimento da licitante às condições habilitatórias 

estipuladas neste Edital. 
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7.15. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de 

processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 

apresentação de documentos novos. 

7.16. A verificação será certificada pela Pregoeira, anexando aos autos documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

7.17. O licitador não se responsabiliza pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.18. Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora. 

7.19. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a licitante não atender às 

exigências de habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem 

de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma 

proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação da licitante, será declarada 

vencedora. 

7.20. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes. 

7.21. A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 

julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações 

apresentadas, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele 

estipulado, contado do recebimento da convocação. 

7.22. Havendo redução do valor inicialmente ofertado decorrente de lances e/ou 

negociação, a licitante vencedora deverá protocolar na Sede da FEMA, até o segundo 

dia útil seguinte contado da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitários e 

total para a contratação, nos moldes do Anexo VI deste Edital; 

7.22.1. Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida 

neste subitem 7.22, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos 

para a contratação serão aqueles apurados na fase de lances e consignados na Ata da 

sessão. 

7.23. Conhecida a vencedora, a Pregoeira consultará as demais classificadas se 
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aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas. 

7.23.1. Em seguida abrirá os envelopes n° 02 das licitantes que aceitaram a proposição 

contida do item acima e decidirá sobre as respectivas habilitações. As habilitadas serão 

incluídas na ata de registro de preços, observada a ordem de classificação. 

8 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão. 

8.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada 

na Sede da FEMA; 

8.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 

designada nova data para a realização deste certame. 

8.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este 

Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele 

estabelecidas. 

8.4. Dos atos da Pregoeira cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata 

na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da 

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos que começará a correr 

a partir do primeiro dia útil posterior ao da realização da sessão do pregão para a 

apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

8.4.1. Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira encaminhará os autos 

devidamente fundamentado à autoridade competente; 

8.4.2. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

8.4.3. O recurso deve ser protocolado na sede do FEMA e dirigido à Autoridade 

Superior do órgão licitador. 

8.5. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 

constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse 

público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
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procedimento licitatório. 

8.6. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública 

importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à 

licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

9 - DO PRAZO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

9.1.  Os óleos lubrificantes, filtros e outros objetos desta licitação, deverá ser executado 

na empresa vencedora, que deverão estar no perímetro urbano deste Município, de 

forma fracionada e contínua de acordo com as necessidades da FEMA, limitada às 

quantidades previstas no Anexo I. 

9.2. A contratada se obrigará executar o serviço mediante a requisição em quantidades 

solicitadas pela FEMA, assinada pelo servidor responsável pela frota. 

9.2.1. A primeira requisição será fornecida à Contratada na data de assinatura do 

contrato. 

9.2.2. As requisições, em papel timbrado da FEMA, deverão conter identificação do 

veículo, indicação do número do contrato, especificação dos itens e quantidades e 

identificação da Contratada;  

9.2.3. As requisições deverão ser atendidas pela Contratada independentemente da 

existência de greves deflagradas por quaisquer categorias profissionais relacionadas 

como fornecimento. 

9.3. Dentro dos limites legais, a critério da Contratante, estima-se em 12 (doze) meses 

contados da data de assinatura do contrato, o prazo legal para a entrega total do 

objeto. 

9.4.  Correrão por conta da Contratada todas as despesas relativas a tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 

produtos. 

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1. O objeto se estiver de acordo com o Edital e a proposta, será recebido. 

10.2. A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, 

quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes 

especificações, verificadas posteriormente. 

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO  
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11.1.  As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos 

específicos consignados no Orçamento da FEMA, como especificado: 

 

FEMA - Fundação Educacional do Município de Assis 

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - COD. RED. 395 

3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COD. RED. 418 

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COD. RED. 449 

11.2 - O valor orçado é de R$ R$ 10.143,00 (dez mil, cento e quarenta e três reais). 
 

UPA - Unidade de Pronto Atendimento Assis/SP 

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AAUTOMOTIVOS - COD RED. 610 

3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COD. RED. 606 

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - COD. RED. 607 

11.2.1. O valor orçado é de R$ R$ 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais). 

11.2.2. O Valor da Global está estimado em R$ 10.609,00 (dez mil, seiscentos e nove 

reais). 

12 - DO PAGAMENTO  

12.1. O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da 

apresentação da nota fiscal na Seção de Materiais da FEMA. 

12.2.  As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e 

seu vencimento deverá ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação 

válida. 

12.3. Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela 

definida no item 12.1.  

12.4. A FEMA não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos 

serão efetuados nas modalidades “depósito em conta” ou “boleto bancário”, devendo a 

adjudicatária indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente.   

12.5.  Na ocorrência de atraso do pagamento por culpa da FEMA, o valor devido será 

atualizado nos limites permitidos pela legislação em vigor. 

13 - DA CONTRATAÇÃO 

13.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 

termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital.   
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13.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 03 (três) dias da ciência da 

homologação/adjudicação, a ocorrer mediante publicação na Imprensa Oficial, 

comparecer à Seção de Material da FEMA, situada à Avenida Getúlio Vargas, 1.200, 

bloco III, para assinar o Termo de Contrato.   

13.3. Se a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar situação regular, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as 

demais licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições de 

suas respectivas ofertas, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

14.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 

o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

14.2. A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar ou retirar a Nota de Empenho 

dentro do prazo de 03 (três) dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer 

mediante publicação na Imprensa Oficial, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas, 

inclusive no item 16.3, em multa pecuniária de 10% sobre o valor da obrigação não 

cumprida.  

14.3.  Pela inexecução total ou parcial do objeto a FEMA poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à adjudicatária as seguintes sanções:  

14.3.1. advertência;  

14.3.2. multa indenizatória pecuniária de 10% sobre o valor da obrigação não 

cumprida;   

14.3.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 anos.   

14.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
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será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 14.3.3.  

14.3.5. as sanções previstas acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada 

a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, nos prazos:   

14.3.5.1. das sanções estabelecidas no item 14.3, subitens 14.3.1, 14.3.2 e 14.3.3, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA;  

14.3.5.2.da sanção estabelecida no item 14.3, subitem 14.3.4, no prazo de 10 (dez) 

dias da abertura de vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a 

aplicação da pena.  

14.4.  O atraso injustificado da entrega da compra, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a adjudicatária à multa de 

mora, calculada na proporção de 1% ao dia, sobre o valor da obrigação não cumprida.  

14.5. Tudo o que for fornecido incorretamente e, portanto, não aceito, deverá ser 

substituído por outro, na especificação correta;  

14.5.1. a não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação da 

multa definida no item 14.3 deste edital.  

14.6. As sanções previstas nos itens 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e subitens poderão ser 

aplicadas cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 

14.7. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a 

contratada tenha direito, originário de fornecimento anterior, presente ou futuro. 

14.7.1. Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, 

atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria da FEMA, na condição “à 

vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente.   

14.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva 

do Diretor Executivo.  

15 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE 

15.1. Esta contratação tem vigência de 12 (doze) meses, sem possibilidade de 

prorrogação, sob nenhuma hipótese, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.666/93 c/c o art. 

34 da Lei n.º 4.320/64. 

15.2. Não haverá reajustes, salvo para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro conforme a cláusula seguinte. 

16 - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO  
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16.1. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato poderá ser 

solicitada pelas partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, 

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, ficando a cargo da 

interessada a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido 

não será aceito.  

16.2. Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observado 

o estabelecido nos artigos 58 e 65, da Lei nº 8.666/1993. 

16.3. Para caracterização do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser 

observado à legislação tributária de qualquer esfera de governo que venha onerar o 

contratado decorrente da majoração de alíquota de impostos a ser criada pelos entes 

federativos durante a vigência do contrato que provo que aumento da despesa do 

contratado. 

16.4. Os preços somente serão reajustados, para mais ou para menos, através de 

autorização da Agência Nacional de Petróleo - ANP, do Governo Federal. Em 

ocorrendo alterações de preços para mais, a contratada obrigar-se-á a requerer à 

FEMA o reajuste, juntando cópia do instrumento de alteração expedido pela ANP. 

17 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

17.1. Não será exigida a prestação de garantia contratual para esta licitação.  

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

18.2.  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo da 

CONTRATANTE, até o limite de 25% do valor atualizado do contrato.  

18.2.1. Eventuais alterações serão obrigatoriamente formalizadas por meio de Termo 

Aditivo ao contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93. 

18.3.  De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 

circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas 
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porventura apresentadas pelos representantes legais presentes.  

18.3.1.  As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.   

18.4.  Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e 

as propostas serão rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que 

desejarem.   

18.5. O comunicado de abertura de licitação será divulgado por meio de publicação na 

Imprensa Oficial e na página da FEMA na Internet, endereço www.fema.edu.br. 

18.6. Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à 

licitação presente, quando necessários serão formalizados através de publicação na 

Imprensa Oficial.  

18.7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão 

devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento equivalente. 

18.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das 

normas constantes do presente ato de convocação, independentemente de declaração 

expressa. 

18.9. Na contagem dos prazos deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia 

do vencimento, considerando-se o expediente normal (dias úteis), das 08h às 17h.  

18.10. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e na proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

18.11. A FEMA, na defesa do interesse do serviço público e, de acordo com a 

legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a 

qualquer tempo, esta licitação.  

18.12. As obrigações decorrentes desta licitação constarão de Termo de Contrato 

(minuta anexa) a ser firmado entre a FEMA e o adjudicatário da licitação.  

18.13. Esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a 

eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital serão dirimidas pela Pregoeira, 

por meio de ofício, pelo telefone (18) 3302.1055 ou pelo e-mail 

licitacaofema@gmail.com, em horário comercial, de segunda a sexta-feira. 

18.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da 

http://www.fema.edu.br/
mailto:licitacaofema@gmail.com
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legislação vigente, em especial a Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decreto Municipal n.º 4.782, de 03 de janeiro de 2005, aplicando-se subsidiariamente, 

no que couberem, as disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.   

18. Integram o instrumento convocatório, conforme o caso: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

ANEXO III – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

ANEXO IV - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

ANEXO V - Modelo de declaração de regularidade para com o Ministério do Trabalho; 

ANEXO VI – Modelo de Proposta; 

ANEXO VII - Minuta de Contrato 

 

Assis, 16 de Maio de 2018 

 

 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 
Diretor Executivo  



 
 

 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br 

23 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2018 

1 – OBJETO 

1.1. O presente processo licitatório tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO 

LUBRIFICANTES, FILTROS E TROCA DE ÓLEO, A FIM DE ATENDER A 

FROTA DE VEÍCULOS DA FEMA (Fundação Educacional Do Município De 

Assis) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento), PELO PERÍODO DE DOZE (12) 

MESES, conforme especificações a seguir: 

ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

2 15 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR (SAE5W30) - CORSA CLASSIC/2011 

3 25 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO SPIN LT - 2016 

4 25 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

5 8 UNIDADE FLUÍDO DE RADIADOR VEÍCULOS CORSA CLASSIC/2011, SPIN LT – 2016 E CRUZE LT - 

2018 
6 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA VEÍCULO CORSA CLASSIC/2011 

7 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR FLEX VEÍCULO SPIN LT - 2016 

8 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR FLEX VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

9 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

10 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

11 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO SPIN LT - 2016 

12 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

13 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR GASOLINA VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

14 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR GASOLINA  VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

15 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR FLEX VEÍCULO SPIN LT - 2016 
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16 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR FLEX CRUZE LT - 2018 

17 2 UNIDADE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MORTOR A DIESEL TRATOR AGRALE 

18 2 UNIDADE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MORTOR A DIESEL TRATOR MASSEY FERGUSON 

19 2 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL TRATOR AGRALE 

20 2 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL TRATOR MASSEY FERGUSON 

21 40 LITRO ÓLEO PARA MOTORES A DIESEL - 15W40 

22 16 LITRO ÓLEO PARA HIDRÁULICO - SAE 90 

23 50 LITRO ÓLEO PARA TRANSMISSÃO - SAE 90 

24 1 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

25 2 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA  VEÍCULO SPIN LT - 2016 

26 2 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA  VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

27 2 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

28 4 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO SPIN LT - 2016 

29 4 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

30 12 LITRO ÓLEO 2 TEMPOS (SINTÉTICO) - ROÇADEIRAS SHINDAIWA 

31 30 LITRO ÓLEO 2 TEMPOS (MINERAL) - ROÇADEIRAS STIHL 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição de óleos lubrificante, filtros e outros faz-se necessário para atender a 

demanda da frota de veículos  da FEMA (Fundação Educacional do Município de 

Assis), proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços. 

3 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1. Os óleos lubrificantes, filtros e outros deverão ser fornecidos em conformidade com 

a CLÁUSULA NONA do edital. 

3.2. O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da 

apresentação da nota fiscal na Seção de Materiais da FEMA. 

3.2. Este termo de referência foi elaborado pelo Setor de Licitações de acordo com as 

especificações e quantitativos solicitados pela Supervisora da Seção de Serviços 

Gerais, a qual será responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato. 
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ANEXO II 

MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

(Em papel timbrado da licitante) 

 

“DECLARAÇÃO” 

A 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial 

Ref. – Pregão Presencial nº 012/2018 - Processo Licitatório nº 026/2018 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no 

CNPJ sob n° ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR 

para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 

10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente as 

exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do 

Pregão referenciado, realizado pela FEMA. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

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

 

 

 

............................................ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

N° do documento de identidade 
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Em papel timbrado da licitante) 

 

DECLARAÇÃO 

A 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial 

Ref. – Pregão Presencial nº 012/2018 - Processo Licitatório nº 026/2018 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no 

CNPJ sob n.º......................, neste ato representado pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, 

para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não está declarada 

inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, 

IV, c/c o artigo 6°, XI da Lei n.º 8.666/93; que não está suspensa temporariamente de 

participação em licitação e impedida de contratar com a FEMA, nos termos do artigo 

87, III, c/c o artigo 6°, XII da Lei n.° 8.666/93; que não está impedida de licitar e 

contratar com a Administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Assis, nos 

termos do artigo 7º da Lei Federal n.° 10.520/02; e, que se compromete a comunicar 

ocorrência de fatos supervenientes.  

 

Por ser verdade assina o presente.  

______, ___de__________de 2018. 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO IV 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

(Em papel timbrado da licitante) 

DECLARAÇÃO 

A  

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial  

Ref. – Pregão Presencial nº 012/2018 - Processo Licitatório nº 026/2018 

 

_____________________________(nome do licitante), com sede 

_______________________(endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº. 

_______________________, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº 

123/2006 e alterações posteriores, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

 

(.....) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006. 

 

(.....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Declara, ainda, que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 

4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014. 

____________, ______ de ______de 2018. 

(Local) (Data)    

 

........................................................................... 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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ANEXO V  

MODELO DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

(Em papel timbrado da licitante) 

 

DECLARAÇÃO 

A  

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

At. - Pregoeira Oficial  

Ref. – Pregão Presencial nº 012/2018 - Processo Licitatório nº 026/2018 

 

Eu,________________________(nome completo), representante legal da empresa 

________________________(razão social), interessada em participar do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 012/2018, da FEMA, DECLARO, sob as penas da lei que, nos termos 

do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, a 

empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 

refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (    ) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

Por ser verdade assina a presente. 

___________, _____ de ____de 2018. 

(Local) (Data)     

 

 

........................................................................... 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VI 

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA COMERCIAL (Em papel timbrado da licitante) 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2018 ABERTURA: 30/05/2018 ÀS 9H30MIN 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

CNPJ/MF: INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: N.º 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: ESTADO: 

FONE: FAX: 

ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

2 15 LITRO 
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR (SAE5W30) - CORSA 

CLASSIC/2011 

3 25 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO SPIN LT - 2016 

4 25 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

5 8 UNIDADE FLUÍDO DE RADIADOR VEÍCULOS CORSA CLASSIC/2011, SPIN LT – 2016 E 

CRUZE LT - 2018 
6 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA VEÍCULO CORSA CLASSIC/2011 

7 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR FLEX VEÍCULO SPIN LT - 2016 

8 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR FLEX VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

9 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

10 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

11 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO SPIN LT - 2016 

12 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

13 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR GASOLINA VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

14 1 UNIDADE 
FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR GASOLINA  VEÍCULO CORSA CLASSIC 

- 2011 

15 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR FLEX VEÍCULO SPIN LT - 2016 

16 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR FLEX CRUZE LT - 2018 

17 2 UNIDADE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MORTOR A DIESEL TRATOR AGRALE 

18 2 UNIDADE 
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MORTOR A DIESEL TRATOR MASSEY 

FERGUSON 

19 2 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL TRATOR AGRALE 
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20 2 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL TRATOR MASSEY FERGUSON 

21 40 LITRO ÓLEO PARA MOTORES A DIESEL - 15W40 

22 16 LITRO ÓLEO PARA HIDRÁULICO - SAE 90 

23 50 LITRO ÓLEO PARA TRANSMISSÃO - SAE 90 

24 1 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

25 2 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA  VEÍCULO SPIN LT - 2016 

26 2 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA  VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

27 2 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

28 4 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO SPIN LT - 2016 

29 4 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

30 12 LITRO ÓLEO 2 TEMPOS (SINTÉTICO) - ROÇADEIRAS SHINDAIWA 

31 30 LITRO ÓLEO 2 TEMPOS (MINERAL) - ROÇADEIRAS STIHL 

Declaramos que, nos valores acima estão inclusos, além do lucro, todas e quaisquer 

despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram 

do fornecimento do objeto licitado. 

 

Declaramos também total concordância com as condições da presente licitação.  

 

Declaramos ainda, que os produtos ofertados estão de acordo com as especificações 

do ANEXO I – Termo de Referência. 

Validade Proposta: (não inferior a 60 (sessenta) dias corridos). 

CONTA BANCÁRIA:  

 

Banco:________ Agência n.º _____-_____ Conta corrente: _______-______ 

 

LOCAL: ____________________, ____ de ________________________ de 2018. 

 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO Nº XX/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2018 

 

PREÂMBULO 

Pelo presente instrumento, de um lado, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 

DE ASSIS - FEMA, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1200, Vila Nova Santana, 

CEP 19.807-130, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 51.501.559/0001-36, neste ato 

representada pelo seu Diretor Executivo, .............., portador do documento de 

identidade n.º .........../[órgão emissor] e CPF/MF nº 204.560.678-33, doravante 

denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ...................., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº ................, com sede na cidade de ..........., estado de .........., 

localizada na [endereço, bairro], neste ato representado pelo Sr (a) .......... portador(a) 

do documento de identidade n.º .........../[órgão emissor] e CPF/MF n.º ........... doravante 

denominado CONTRATADA, nos termos das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002, no 

Decreto n. 5.450/2005 e estando as partes vinculadas ao Edital n.º 025/2018, na 

modalidade Pregão Presencial e a proposta vencedora, firmam o presente contrato, 

pelas cláusulas e condições seguintes que reciprocamente se outorgam e aceitam. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. O presente contrato tem por objeto o contratação de pessoa jurídica especializada 

para o fornecimento de óleo lubrificantes, filtros e troca de óleo, a fim de atender a frota 

de veículos da fema (fundação educacional do município de assis) e upa (unidade de 

pronto atendimento), pelo período de doze (12) meses, com previsão total anual 

conforme planilhas constantes do Processo Administrativo nº ************** e item 1.2. 

desta cláusula. 

1.2. Estima-se que serão consumidos os seguintes quantitativos :  
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ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

2 15 LITRO 
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR (SAE5W30) - CORSA 

CLASSIC/2011 

3 25 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO SPIN LT - 2016 

4 25 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

5 8 UNIDADE FLUÍDO DE RADIADOR VEÍCULOS CORSA CLASSIC/2011, SPIN LT – 2016 E CRUZE 

LT - 2018 
6 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA VEÍCULO CORSA CLASSIC/2011 

7 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR FLEX VEÍCULO SPIN LT - 2016 

8 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR FLEX VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

9 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

10 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

11 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO SPIN LT - 2016 

12 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

13 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR GASOLINA VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

14 1 UNIDADE 
FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR GASOLINA  VEÍCULO CORSA CLASSIC - 

2011 

15 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR FLEX VEÍCULO SPIN LT - 2016 

16 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR FLEX CRUZE LT - 2018 

17 2 UNIDADE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MORTOR A DIESEL TRATOR AGRALE 

18 2 UNIDADE 
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MORTOR A DIESEL TRATOR MASSEY 

FERGUSON 

19 2 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL TRATOR AGRALE 

20 2 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL TRATOR MASSEY FERGUSON 

21 40 LITRO ÓLEO PARA MOTORES A DIESEL - 15W40 

22 16 LITRO ÓLEO PARA HIDRÁULICO - SAE 90 

23 50 LITRO ÓLEO PARA TRANSMISSÃO - SAE 90 

24 1 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

25 2 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA  VEÍCULO SPIN LT - 2016 
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26 2 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA  VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

27 2 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

28 4 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO SPIN LT - 2016 

29 4 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

30 12 LITRO ÓLEO 2 TEMPOS (SINTÉTICO) - ROÇADEIRAS SHINDAIWA 

31 30 LITRO ÓLEO 2 TEMPOS (MINERAL) - ROÇADEIRAS STIHL 

 

1.3. Quanto ao quantitativo, esclarece-se que só será pago o que efetivamente for 

consumido. 

1.4. O objeto desta contratação deverá ser entregue parceladamente, em atendimento 

às requisições periódicas, de acordo com a necessidade da Administração, limitada às 

quantidades previstas.  

1.5. As requisições serão expedidas pela FEMA e assinadas pelo servidor responsável 

pela frota.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

2.1. O presente instrumento de contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contatos a 

partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo 

conforme Art. 57 da Lei Federal n. 8.666/93. 

2.1.1. A prorrogação deverá ser sempre precedida de pesquisa para verificar se as 

condições oferecidas pela CONTRATADA continuam vantajosas para a FEMA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO  

3.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor competente do 

setor responsável pela fiscalização dos serviços, confirmando que os mesmos foram 

executados na forma contratada. 

3.2.  As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e 

seu vencimento deverá ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação 

válida;  

3.3. Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente da estipulada 

na Cláusula 12 do Edital.  

3.4.  A FEMA não efetuará pagamento por meio de cobrança bancária; os pagamentos 

serão efetuados nas modalidades “depósito em conta” ou “boleto bancário”, devendo a 

adjudicatária indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente.  
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3.5. Na ocorrência de atraso do pagamento por culpa da FEMA, o valor devido será 

atualizado nos limites permitido pela legislação em vigor.  

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 

4.1. O valor total da contratação é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX), resultante dos 

preços unitários dos contratados de: 

ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 20 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

2 15 LITRO 
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR (SAE5W30) - CORSA 

CLASSIC/2011 

3 25 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO SPIN LT - 2016 

4 25 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

5 8 UNIDADE FLUÍDO DE RADIADOR VEÍCULOS CORSA CLASSIC/2011, SPIN LT – 2016 E CRUZE 

LT - 2018 
6 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA VEÍCULO CORSA CLASSIC/2011 

7 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR FLEX VEÍCULO SPIN LT - 2016 

8 4 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR FLEX VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

9 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

10 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

11 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO SPIN LT - 2016 

12 2 UNIDADE FILTRO DE AR VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

13 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR GASOLINA VEÍCULO SIENA 1.8 - 2003 

14 1 UNIDADE 
FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR GASOLINA  VEÍCULO CORSA CLASSIC - 

2011 

15 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR FLEX VEÍCULO SPIN LT - 2016 

16 1 UNIDADE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR FLEX CRUZE LT - 2018 

17 2 UNIDADE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MORTOR A DIESEL TRATOR AGRALE 

18 2 UNIDADE 
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MORTOR A DIESEL TRATOR MASSEY 

FERGUSON 

19 2 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL TRATOR AGRALE 

20 2 UNIDADE FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL TRATOR MASSEY FERGUSON 

21 40 LITRO ÓLEO PARA MOTORES A DIESEL - 15W40 
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22 16 LITRO ÓLEO PARA HIDRÁULICO - SAE 90 

23 50 LITRO ÓLEO PARA TRANSMISSÃO - SAE 90 

24 1 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

25 2 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA  VEÍCULO SPIN LT - 2016 

26 2 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA  VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

27 2 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO CORSA CLASSIC - 2011 

28 4 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO SPIN LT - 2016 

29 4 LITRO FLUÍDO DE FREIO VEÍCULO CRUZE LT - 2018 

30 12 LITRO ÓLEO 2 TEMPOS (SINTÉTICO) - ROÇADEIRAS SHINDAIWA 

31 30 LITRO ÓLEO 2 TEMPOS (MINERAL) - ROÇADEIRAS STIHL 

 

 

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

4.4. Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do 

documento que deveria ter sido fornecido pela CONTRATADA, e isso motivar o 

bloqueio de entrega de produto, esta incorrerá nas penalidades prevista na Cláusula 14 

do Edital, e não será paga a atualização de valor a que se refere o item 14.5 do Edital. 

CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRA 

5.1. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato poderá ser 

solicitada pelas partes na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, 

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, ficando a cargo da 

interessada a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido 

não será aceito.  

5.2. Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observado o 

estabelecido nos artigos 58 e 65, da Lei nº 8.666/1993. 

5.3. Para caracterização do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser 
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observado à legislação tributária de qualquer esfera de governo que venha onerar o 

contratado decorrente da majoração de alíquota de impostos a ser criada pelos entes 

federativos durante a vigência do contrato que provo que aumento da despesa do 

contratado. 

5.4. Os preços somente serão reajustados, para mais ou para menos, através de 

autorização da Agência Nacional de Petróleo - ANP, do Governo Federal. Em 

ocorrendo alterações de preços para mais, a contratada obrigar-se-á a requerer à 

FEMA o reajuste, juntando cópia do instrumento de alteração expedido pela ANP. 

5.5.  Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento 

necessário, a futura CONTRATADA se obriga em fornecer, a cada ocorrência de 

majoração ou redução, cópia do documento correspondente a ser utilizado no 

realinhamento dos preços. 

5.5.1. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o fornecimento dos 

documentos comprobatórios dessas ocorrências.   

5.6.  A obrigatoriedade da contratada em fornecer documentos para variação dos 

preços contratados vigerá para todo o período contratado, mesmo para períodos em 

que possa não haver fornecimento dos produtos.  

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES  

6.1. São obrigações da CONTRATADA: 

6.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na 

licitação.  

6.1.2. O cumprimento dos prazos de entrega ofertados em proposta, nas quantidades 

contratadas, acrescidas se necessário.  

6.1.3. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução 

deste contrato.  

6.1.4. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre quaisquer 

anormalidades que possam afetar a execução do contrato.  

6.1.5. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da 

CONTRATANTE em seu acompanhamento. 
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6.1.6. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

6.1.7. Oferecer garantia total quanto à qualidade dos objetos;  

6.1.8. Por se tratar de fornecimento parcelado, e para atendimento de exigências 

legais, o vencedor da licitação obriga-se a fornecer à Seção de Finanças da FEMA, 

mensalmente e durante toda a vigência contratual, originais, cópias autenticadas, ou 

impresso obtido via Internet das provas de regularidade com a Seguridade Social e 

com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.  

6.1.9. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste 

contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em parte. 

6.2. São obrigações da CONTRATANTE:  

6.2.1.  Indicar formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

da execução contratual. 

6.2.2. Manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

6.2.3. Pagar à CONTRATADA os valores devidos, nas datas avençadas.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 

7.1. A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar ou retirar a Nota de Empenho 

dentro do prazo de 03 (três) dias da ciência da homologação/adjudicação, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais 

sanções previstas, em multa pecuniária de 10% sobre o valor da obrigação não 

cumprida.  

7.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  

7.2.1. advertência;  

7.2.2. multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação 

não cumprida;  

7.2.3. suspensão temporária  de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

7.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
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concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 6.2.3 

desta cláusula.  

7.2.5. as sanções previstas acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 

defesa previa do interessado no respectivo processo, nos seguintes prazos:  

6.2.5.1. das sanções estabelecidas no item 6.2, subitens 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA;  

7.2.5.2. da sanção estabelecida no item 6.2, subitem 6.2.4, no prazo de 10 (dez) dias 

da abertura de vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a 

aplicação da pena;  

7.3.  A inexecução total ou parcial do objeto também autoriza a FEMA, conforme o 

caso, a cancelar o pagamento devido, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

7.4. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a 

CONTRATADA tenha direito, originário de fornecimento anterior, presente ou futuro. 

7.4.1. Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa 

atualizado deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria da FEMA, na condição “à 

vista”. Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente.   

7.5.  A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva 

do Diretor Executivo.  

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1.  As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

FEMA – Fundação Educacional do Município de Assis: 

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - COD. RED. 395 

3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COD. RED. 418 

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COD. RED. 449 

UPA - Unidade de Pronto Atendimento Assis/SP 

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AAUTOMOTIVOS - COD RED. 610 

3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COD. RED. 606 

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - COD. RED. 607 
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

9.1. Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula sexta deste, o contrato poderá ser 

rescindido pela parte inocente, desde que demonstrada qualquer das hipóteses 

previstas nos incisos de I a XVII, do artigo 78 e artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93. 

9.2. Também o contrato poderá ser automaticamente rescindido pela CONTRATANTE, 

independente da formalização de qualquer ato rescisório e do saldo contratual 

existente, quando não mais existirem parâmetros para as atualizações/reajustamentos, 

situação que, ocorrendo, a CONTRATADA declara sua concordância expressa. 

9.3. A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8. 666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS 

CONTRATADOS 

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo da 

CONTRATANTE, até o limite de 25% do valor atualizado do contrato.  

10.2. Eventuais alterações serão obrigatoriamente formalizadas por meio de Termo 

Aditivo ao contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.  

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS  

11.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de  2002 e demais 

normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 

gerais dos contratos.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO  

12.1. Será competente o Foro da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, para dirimir 

dúvidas oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado seja. 

 

 E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições 

estabelecidas neste Termo de Contrato, aceitam cumprir fielmente as normas legais e 

regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na 

presença de duas testemunhas abaixo indicadas: 
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Assis, __ de ____ de 2018. 

AS PARTES: 

 

1) FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 

 

2) EMPRESA VENCEDORA 

 

 

 

Nome do responsável/procurador - cargo 

 

Testemunhas: 

 

 

 

NOME NOME 

CPF/MF: XXXXXXX-XX CPF/MF: XXXXXXX-XX 
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"EXTRATO DE TERMO CONTRATO N° ___/2018" 

 

Ref.: Processo n.º 026/2018 – Pregão Presencial n.º 012/2018 - Contratante: FEMA – 

Fundação Educacional do Municio de Assis - Contratada: ............... – CNPJ/MF n.º 

........... - Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O 

FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E TROCA DE ÓLEO, A FIM 

DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA FEMA (Fundação Educacional Do 

Município De Assis) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento), PELO PERÍODO DE 

DOZE (12) MESES,- Valor Global estimado R$ xxxx,xx - Prazo: 12 meses - 

Pagamento: Mensal. 

 

Assis, __ de __ de 2018. 

 

 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNÍCIPIO DE ASSIS, CNPJ nº 

51.501.559/0001-36, com sede na Avenida Getúlio Vargas nº 1.200, no Município de 

Assis, Estado de São Paulo. 

 

CONTRATADA: ________________, CNPJ/MF nº __________ estabelecida na 

[ENDEREÇO/BAIRRO], no município de ____, Estado de ____________. 

 

CONTRATO Nº XXXX/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O 

FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E TROCA DE ÓLEO, A FIM 

DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA FEMA (Fundação Educacional Do 

Município De Assis) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento), PELO PERÍODO DE 

DOZE (12) MESES, 

 

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

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

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

e o mais que couber. 

 

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

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual 

n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 

interessados. 
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Assis, __ de ____ de 2018. 

 

CONTRATANTE: 

- Nome e cargo:  

- E-mail institucional:  

- E-mail pessoal:  

 

 

 

NOME 

RG nº  

CPF/MF nº  

 

 

CONTRATADA: 

- Nome e cargo:  

- E-mail institucional:  

- E-mail pessoal:  

 

 

 

NOME 

RG n.º  

CPF/MF nº  

 

 

 


