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EDITAL N.º 0008/2017

PRE
EGÃO PR
RESENCIA
AL Nº 0022/2017
PRO
OCESSO LLICITATÓRIO Nº 011/2017
TIPO
O DE LICITA
AÇÃO: MEN
NOR PREÇO
O POR ITEM
M
DATA
A DA REAL
LIZAÇÃO: 28/03/2017
2
a partir dass 14h30min
ns
LOCA
AL: Sala daa Seção de Materiais - Bloco III
OBJETO: FORN
NECIMENT
TO PARCELLADO DE COMBUSTÍV
C
VEIS, ÓLEO
OS DE MOT
TOR, DE
FREIIO E DE CÂ
ÂMBIO, FILLTROS DE A
AR, FILTRO
OS DE COM
MBUSTÍVELL, E FLUÍDO PARA
RAD
DIADOR.

À FU
UNDAÇÃO EDUCACIO
ONAL DO MUNICÍPIO
O DE ASSIS - FEMAA torna púbblico que
realizzará a licitaação na moodalidade dee PREGÃO
O PRESENC
CIAL, do tippo MENOR PREÇO
POR
R ITEM, connforme desccrito neste E
Edital e seuus Anexos, e em confoormidade coom a Lei
Fedeeral nº 10..520/2002, Lei Compplementar Federal
F
nº 123/2006, Lei Municipal nº
5.4566/2008, e suubsidiariameente com a Lei Federal nº 8.666/19993, e alteraações posteeriores, e
demaais normas regulamentaares aplicávveis.
SESS
SÃO PÚBLICA DE PR
ROCESSAMENTO DO PREGÃO
P
PRESENCIA
AL:
Os eenvelopes contendo a PROPOS
STA DE PREÇOS (01) e os D
DOCUMENT
TOS DE
HABILITAÇÃO (02)
(
definidos neste E
Edital, e a DECLARAÇÃ
D
ÃO de plenno atendimeento aos
requiisitos de habbilitação devverão ser enntregues noo local, data e horário seeguintes.
LOCA
AL, DATA E HORÁRIO
O ONDE SE
ERÁ PROCE
ESSADO O PREGÃO:
Sala de Licitaçõões, sito noo Bloco III dda FEMA, localizada na
n Avenida Getúlio Vaargas, n°
1.2000, Vila Novaa Santana, Assis/SP – CEP: 198007-130 - Fonne: (18) 33002-1055 ram
mal 1075
ou 14412.
DATA
A: 28/03/20017 às 14h30mins

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
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3302-1055 - www.fema.edu.br

1

Fundaçã
ão Educac
cional do
o Municíp
pio de Ass
sis
Ca
ampus “J
José Santilli Sobriinho”

O OBJETO DA LICITA
AÇÃO
1. DO
1.1.

O preseente PREG
GÃO tem por objetoo FORNEC
CIMENTO PARCELADO DE

MBUSTÍVEIS
S, ÓLEOS DE MOTO
OR, DE FR
REIO E DE
E CÂMBIO, FILTROS DE AR,
COM
FILTR
TROS DE COMBUSTÍV
C
VEL, E FLU
UÍDO PARA
A RADIADO
O, conform
me especificcações e
condições consttantes no Teermo de Refferência, AN
NEXO I destte Edital.
AS CONDIÇ
ÇÕES PARA
A PARTICIP
PAÇÃO
2. DA
2..1. Poderão participar deste PRE
EGÃO todoss os interessados do ramo de atividade
a
peertinente aoo objeto da contrataçãoo e que atenderem a toodas as exiigências coonstantes
deeste Edital e seus Anexxos.
2..2. As emprresas intereessadas em
m participar do presennte certamee, deverão retirar o
a
por meio eletrôônico www.fema.edu.brr ou, caso não seja
Eddital compleeto e seus anexos
poossível a reetirada por meio eletrrônico, o mesmo
m
estará à dispossição na Seção de
Coompras e Liicitações daa FEMA.
2..3. Não podderão partiicipar emp resas estraangeiras que não fuuncionem no
n País;
mpresas reuunidas em consórcio qqualquer seeja a constittuição, os innteressadoss que se
em
enncontrem sob processso de falênncia, concurso de creedores, disssolução, liquidação,
quualquer quee seja sua foorma de coonstituição; nem
n aquelees que tenhaam sido declarados
inidôneos paara licitar ou
o contrataar com a Administraçção Públicaa ou puniddos com
suuspensão doo direito de licitar e conntratar com a Administração ou im
mpedidos dee licitar e
coontratar com
m a mesma.
2..4. A propoonente que não se iinteressar por todos os itens, poderá appresentar
Doocumentos de Habilitaçção e Propoosta apenas para os quee pretenda ddisputar.
3. DO
O RECEBIM
MENTO DOS
S ENVELOP
PES
3..1. Os enveelopes "PRO
OPOSTA D E PREÇOS
S" e "DOCU
UMENTOS DE HABILITAÇÃO"
seerão recebiddos pela Pregoeira
P
noo Ato Público correspondente, m
marcado para o dia
288/03/2017 às
à 14h30minns e deverãão ser apressentados fecchados de fforma indevvassável,
coontendo os seguintes
s
dizeres, resppectivamentee:
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EDIITAL N° 008/22017
PRE
EGÃO PRESE
ENCIAL Nº 0002/2017
Abeertura dia 28/003/2017 às 14 h30mins.
ENV
VELOPE 01 – PROPOSTA
A DE PREÇOS
S
Razzão Social da Proponente:
CNP
PJ:
Enddereço:
Fonne/Fax:
E-m
mail:
EDIT
TAL N° 008/22017
PRE
EGÃO PRESE
ENCIAL Nº 0002/2017
Abeertura dia 28/03/2017 às 14hh30mins.
ENV
VELOPE 01 – DOCUMENTTOS DE HABILITAÇÃO
Razzão Social da Proponente:
P
CNP
PJ:
Endereço:
Fone/Fax:
E-m
mail:

3.1.1. A declaraçãoo de pleno atendimentto aos requisitos de haabilitação conforme
c
modelo no
n ANEXO IV - "DECLA
ARAÇÃO DE CUMPRIM
MENTO DAAS CONDIÇÕES DE
HABILITA
AÇÃO" e o ANEXO V - "DECLA
ARAÇÃO DE
E ENQUAD
DRAMENTO
O COMO
MICROE
EMPRESA OU
O EMPRE
ESA DE PE
EQUENO PORTE
P
PAR
RA FRUIÇÃ
ÃO DOS
BENEFÍC
CIOS DA LEI COMP
PLEMENTAR
R Nº 123/22006" do Edital deveerão ser
apresenttadas fora dos Envelopees "01" e "002".
3.1.2. Deeclaração de
d Inexistênncia de Fatoo Impeditivaa a participaação em liccitação –
ANEXO VII.
4. DO
O CREDENCIAMENTO
O
4..1. O repressentante do proponentee deverá appresentar-see para creddenciamentoo junto a
Prregoeira, na sessão pública coorrespondente marcadaa para o dia 28/03/22017 às
144h30mins, devidament
d
te munido de documeento que o credencie a participaar deste
prrocedimentoo licitatório, respondenddo por sua representada, devenddo, ainda, noo ato de
enntrega dos documentos
d
s de credennciamento, identificar-se exibindo, no original, Cédula
dee identidadee ou outro doocumento ooficial de ideentificação com fotograffia.
4.1.1. O credenciaamento serrá efetuadoo por meioo de instruumento público de
procuraçção ou instrumento paarticular, preevendo podderes para formular ofertas
o
e
lances de preços e praticar toddos os demais atos pertinentes aoo certame em
e nome
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da propoonente, acoompanhado de docum
mento, via original
o
ou cópia deviddamente
autenticaada, comprrobatório dda capacidaade do(s) outorgantee(s) para constituir
c
mandatáário. Em sendo sócio, proprietárioo, dirigente ou assemeelhado da empresa
e
proponennte, a capaccidade podeerá ser com
mprovada peela apresenttação do reespectivo
Estatuto ou Contrrato Social , ou outroo instrumento equivaalente deviddamente
registraddo na Juntaa Comerciaal ou, trataando-se de sociedadees simples, do ato
constitutiivo acompaanhado, quaando couberr, da ata dee eleição daa diretoria reegistrado
no Cartório de Regisstro Civil de Pessoas Juurídicas.
m usufruir
4.1.1.1. As microoempresas e empresas de pequeno porte quue quiserem
1
e alterações pela LC 147/2014
1
dos benefícios concedidoss pela LC 123/2006
ROPOSTA DE PREÇ
ÇOS" e
deveerão apreseentar fora dos enveelopes "PR
"DOC
CUMENTOS
S DE HAB
BILITAÇÃO
O" comprovvação da sua condição de
microoempresa ou
o empresaa de pequueno porte, por meio de declaraação de
enquuadramento no artigo 3ºº da LC nº 123/2006,
1
coonforme moodelo disponnibilizado
no

ANEXO

V

-

"D ECLARAÇÃ
ÃO

DE

ENQUADR
RAMENTO

COMO

ROEMPRES
SA OU EM
MPRESA DE
E PEQUEN
NO PORTE PARA US
SUFRUIR
MICR
DOS
S BENEFÍCIO
OS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
4.1.1.2. A não entrega daa declaraçãão exigida no item 4..1.1.1. destte Edital
u
os beenefícios daa Lei Complementar
indicará que a licitante optoou por não utilizar
nº 1223/2006.
4.1.2. Seerá admitidoo apenas 011 (um) repreesentante para
p cada liccitante credenciada,
sendo quue cada um deles podeerá represenntar apenas uma empreesa.
4.1.3. No horário e local, inddicados noo preâmbuloo, será abberta a Sesssão de
processaamento do Pregão Prresencial, iniciando-see com o c redenciameento dos
interessaados em parrticipar do c ertame, com
m duração mínima
m
de 330 (trinta) miinutos.
5. DA
A ABERTUR
RA DOS EN
NVELOPES
S
5..1. A sessãão para abertura dos envelopes contendo a Propostaa de Preçoos e os
u
Pregoeeira e realizada de
Doocumentos de Habilitaação será ppública, dirrigida por uma
accordo com a Lei Federral nº 10.5200/2002 e Deecreto Muniicipal nº 5.4456/08 e leggislações
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peertinentes e em conformidade coom este Ediital e seus Anexos, noo local e horário já
deeterminado.
5..2. No inícioo da sessãoo será realizzado o credenciamentoo, e, ao finall deste, a Pregoeira
P
prrocederá à abertura dos envelop es contendo a propossta de preçços e comunicará o
reesultado da análise das propostas.
5..3. Após o encerramen
e
nto da fase de credencciamento peela Pregoeiira, não maais serão
reecebidos oss envelopess contendo a Propostta de Preçoos (01) e oos Documeentos de
Haabilitação (002), nem serão aceitos novos credenciamentoos.
6. DA
A PROPOST
TA DE PRE
EÇOS
6..1. A Propossta de Preçoos e os doccumentos quue a instruírrem, deverãão ser apressentadas
m envelopee fechado e indevassáável, em um
ma via redigida em coonformidadee com o
em
m
modelo consstante do ANEXO
A
II - "PROPOS
STA COMER
RCIAL", preeferencialmente em
m língua portuguesa,
p
salvo quaanto às exppressões
paapel timbrado do propponente, em
téécnicas de uso corrennte, deveráá ser apresentada daatilografada ou digitadda, sem
em
mendas ou rasuras, daatadas e asssinadas noo local aproppriado e rubbricada nass demais
foolhas pelo reepresentantee legal da p roponente.
6..2. Além doss requisitos acima, a prroposta deveerá indicar e considerarr:
aa) Identificaação da proponente, in dicando a razão
r
social, endereço completo, telefone,
ffax e endereeço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contatto;
bb) marca e procedência dos produtos ofertados, em confoormidade com
c
as
eespecificaçõões do Anexxo I;
cc) item (coompatível coom o objetoo descrito), preços unittários e totaais, líquidoss, fixos e
iirreajustáveis, expressoos em moeeda nacionaal corrente, por litro dee cada com
mbustível
C
CIF-ASSIS//SP, entreggues na foorma da cláusula déccima - seggunda destee edital,
cconforme deeterminado no pedido.
dd) Nos preçços propostos deverãoo estar incluídos, além do lucro, toodas as desspesas e
ccustos, com
mo por exeemplo: tran sportes, tributos de qualquer
q
naatureza e todas as
ddespesas, diretas
d
ou inndiretas, relaacionadas com
c o forneecimento doo objeto da presente
llicitação.
ee) Garantia ofertada doos produtos através de laudo;
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ff) Declaraçção comproometendo-see a prestarr total garaantia quantoo à qualidaade dos
ccombustíveis, bem com
mo efetuar imediatameente, e totalmente às ssuas expenssas, sem
qquaisquer ônus
ô
para a CONTR
RATANTE, a substituiçção do com
mbustível que,
q
por
qquaisquer raazões, tenhham sido enntregues aduulterados ouu contaminaados, fora, portanto,
p
ddas especifficações téccnicas e paadrões de qualidade constantes
c
dos Regulamentos
TTécnicos daa Agência Nacional
N
dee Petróleo – ANP, e das
d portaria s do Deparrtamento
N
Nacional dee Combustívveis – DNC eem vigor;
gg) prazo dee validade daa proposta, não inferiorr a 60 (sesssenta) dias ccontados daa data de
eencerramennto da licitaçção;
hh) Depois de
d aberta, a proposta se acha vinculada aoo processo pelo seu prazo
p
de
vvalidade, nãão sendo peermitida suaa retirada ou a desistênccia de particcipação por parte do
pproponente.
ii) Apresenttada a proposta, o pproponente estará autoomaticamennte aceitanddo e se
ssujeitando às
à cláusulass e condiçõees do presennte Edital.
jj) Se, por falha
f
do prooponente, a proposta não
n indicar o prazo dee sua validaade, esta
sserá considderada válida por 60 (ssessenta) dias indepenndentementee de qualquuer outra
m
manifestaçãão.
kk) Por se trratar de fornnecimento pparcelado, e, para atenddimento de exigências legais, o
vvencedor da
d licitaçãoo, se obrigga a forneecer à Seçção de Finnanças da FEMA,
m
mensalmente e durantte toda a viigência conntratual, origginais, cópiaas autenticaadas, ou
iimpresso obbtido via Internet, das provas de regularidadde com a SSeguridade Social e
ccom o Funddo de Garanntia por Tem
mpo de Serviiço.
hh) Condiçõees de pagam
mento, em cconformidadde com o item 15 deste edital.
6..3. A propoosta deveráá ser elaboorada considerando as condiçõees de forneecimento
esstabelecidass neste Ediital e seus anexos, e os preços propostos deverão coonsiderar
toodos os tribbutos, encarrgos e dem
mais despessas diretas ou indiretass que interrfiram no
prreço propossto, inclusivve frete, seeguro, vedaada à inclussão de enccargo financeiro ou
prrevisão inflaacionária, de sorte quee o preço proposto
p
corresponda aao valor finnal a ser
deespendido pela
p FEMA.
6..4. Qualqueer tributo, custo ou deespesa diretta ou indireeta, omitidoo ou incorreetamente
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cootado na prooposta, seráá consideraddo como inccluso no preeço, não senndo possível pleitear
accréscimos sob esse arggumento.
6..5. A oferta deverá serr firme e prrecisa, sem
m alternativaa de preçoss ou qualquuer outra
j
a ter mais de um resuultado, não sendo considerada
coondição quee induza o julgamento
offerta de vaantagem nãão prevista no Edital ou baseada nas proppostas das demais
liccitantes.
6..6. Cada liciitante só pooderá apressentar uma proposta escrita. Verifficado que qualquer
q
d interpostta pessoa, física
f
ou jurídica, apressentou maiss de uma
liccitante, por intermédio de
prroposta, toddas serão excluídas, sujeitando-sse, os licitaantes eliminnados, às sanções
caabíveis.
6..7. Será facultado à licitante cotar todos ou quuaisquer itenns definidoss no ANEXO
O I deste
eddital.
6..8. A escolha da melhorr proposta sse dará peloo menor preçço por item.

7. DA
A HABILITA
AÇÃO
7..1. Os Documentos dee Habilitaçãão deverão ser entregues em ennvelope individual e
indevassável, devidamennte fechado , conforme relação a seeguir:
H
Jurídica:
7.1.1. Reelativos à Habilitação
7
7.1.1.1.
Regiistro comerccial, para em
mpresa indivvidual; ou
7
7.1.1.2.
Ato constitutivoo, estatuto ou
o contrato social em vigor, deviddamente
reegistrado, em
e se trattando de sociedades comerciaiss, e, no caso
c
de
sociedades por ações, acompanhhado de documentos dde eleição de seus
a
administrado
ores;

resssaltando

que
q

os

documentos
d
s

deverãoo

estar

a
acompanhad
dos de toddas as alteerações ou da consoolidação resspectiva,
conforme leggislação em vigor;
7
7.1.1.3.
Inscrição do ato consttitutivo, no caso de sociedadees civis,
a
acompanhad
da de prova de diretoriaa em exercíccio;
7
7.1.1.4.
Decreto de auttorização, em
e se tratanndo de emppresa ou soociedade
e
estrangeira
em
e funcionaamento no país,
p
e ato de
d registro oou autorizaçção para
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fuuncionamennto expedidoo pelo órgãoo competente, quando a atividade assim o
e
exigir.
7
7.1.1.5.
Caso o licitantee vencedorr do certame seja micrroempresa (ME) ou
e
empresa
dee pequeno porte (EPP
P) e tenha qualquer restrição reelativa à
documentaçãão apresenttada para sua regulariddade fiscal eexigidas no subitem
8
8.1.2.
terá o prazo dee 05 (cincoo) dias úteeis contadoos a partir da sua
declaração de
d vencedoor da licitaçãão, para sanar a irreguularidade peendente,
a
sob pena dee decadênciaa do direito à contrataçção, sem prrejuízo da aplicação
das sançõess cabíveis.
7
7.1.1.6.
As microemprresas (ME) e empressas de peqqueno portee (EPP)
deverão appresentar ttoda a documentaçãão exigidaa para effeito de
c
comprovação
o de regulaaridade fisccal, mesmoo que esta apresente alguma
reestrição.
7
7.1.1.7.
Os documentoos apresenttados por empresas
e
qque possuaam filiais
deverão posssuir a titulaaridade do licitante (m
mesma razãão social e mesmo
C
CNPJ),
exceeto os docuumentos de qualificaçãão técnica, que poderãão trazer
C
CNPJ
da filiaal ou da mattriz, conform
me o caso.
7.1.2. Reelativos à Regularidad
R
de Fiscal e Trabalhista
T
a:
7
7.1.2.1.
Provva de insccrição no Cadastro
C
Naacional de Pessoas Jurídicas
J
(C
CNPJ);
7
7.1.2.2.
Provva de insccrição no Cadastro
C
dee Contribuinntes Estadual e/ou
M
Municipal,
see houver, reelativo à sedde da licitannte, pertinennte ao seu ramo de
a
atividade
e compatível
c
ccom o objetoo do certame;
7..1.2.3. Certidão de Déébitos relatiivos a Crédditos Tributtários Federais e à
Dívida Ativa da
d União,
7
7.1.2.4.
Provva de reguularidade, em plena vaalidade, pa ra com a Fazenda
E
Estadual,
doo domicílio oou sede do licitante, ou outra equivvalente na forma
f
da
leei;
7
7.1.2.5.
Certtidão Negattiva ou Positiva com Efeitos de N
Negativa de Tributos
M
Mobiliários,
expedida
e
peela Secretarria Municipal de Finançaas;
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7
7.1.2.6.
Provva de regulaaridade relaativa ao Funndo de Garaantia por Teempo de
S
Serviço
– FG
GTS (CRF),, demonstraando situaçãão regular nno cumprimeento dos
e
encargos
socciais instituíídos por lei.
7
7.1.2.7.
Provva de inexisstência de débitos
d
inaddimplidos peerante a Juustiça de
T
Trabalho,
mediante
m
aapresentaçãão da Certidão Neggativa de Débitos
T
Trabalhistas
(CNDT), coonforme Lei nº 12.440, de
d 07 de jullho de 2011.
7.1.3. Reelativos à Qualificação
Q
o Econômicco-Financeira:
7
7.1.3.1.
Certidão Negatiiva de Falênncia expedidda pelo disttribuidor da sede da
p
pessoa
jurídica, ou de eexecução paatrimonial exxpedida no ddomicílio daa pessoa
fíísica. Não constando do documeento seu prazo de vaalidade, serrá aceito
documento emitido
e
até 60 (sessentta) dias da data previstta para a reealização
REGÃO;
da sessão púública do PR
7.1..3.1.1. Paraa fins da comprovação acima, enteende-se por sede o
prinncipal estabeelecimento da
d empresaa (a matriz).
Q
o Técnica:
7.1.4. Reelativos à Qualificação
7
7.1.4.1.
Regiistro ou insccrição na enntidade profissional com
mpetente.
7.1.5. Relativos
R
aoo cumprimeento do disposto no inciso XXXXIII do artt. 7º da
Constituiição Federaal:
7
7.1.5.1.
Decllaração de R
Regularidadde perante o Ministério do Trabalhoo no que
se refere à observânccia do dispposto no Innciso XXXI II do artigoo 7º da
C
Constituição
Federal, nnos termos do modeloo constantee do ANEX
XO VII "D
DECLARAÇ
ÇÃO DE R
REGULARID
DADE PER
RANTE O MINISTÉR
RIO DO
T
TRABALHO"
".
7
7.1.5.2.
Decllaração de qque não em
mprega menoor de dezoitto anos em trabalho
noturno, periigoso ou inssalubre, bem
m como nãoo emprega m
menor de deezesseis
a
anos,
nos terrmos do moodelo constaante do ANE
EXO III.
8. DISPOSIÇÕE
ES GERAIS DA HABILIITAÇÃO
8..1. Os docuumentos coonstantes do enveloppe de habbilitação, beem como os que
accompanhareem a propoosta, poderãão estar nuumerados, poderão seer apresenttados no
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orriginal, ou em cópia autenticadaa por cartóório compettente, senddo aceitas também
puublicações de
d órgão daa imprensa oficial. Aindda, poderá a proponennte apresenttar cópia
simples dessses documentos, denttro do envvelope, desde que seeus originais sejam
d cada etappa, para a ddevida autennticação,
appresentadoss a Pregoeirra no ato dee abertura de
hipótese em que
q os originais serão ddevolvidos aos
a interesssados.
8.1.1. Para os doccumentos ddisponibilizaados pela Internet e cuja autennticidade
c
ente, serãoo aceitas
deverá/ppoderá ser verificada vvia consultaa no site corresponde
cópias siimples.
o
pela a apresentaação do Certificado de Registro Cadastral
C
8..2. A licitantte poderá optar
CRC), emitido pela Prefeitura
P
ddo município, à FUN
NDAÇÃO EEDUCACION
NAL DO
(C
MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA, noos termos da Lei Federal 8.666/11993, pertinnente ao
merados,
obbjeto licitaddo, substituindo os doocumentos corresponddentes, a sseguir enum
obbrigada a parte
p
a decclarar, sob as penalidades cabívveis, a supeerveniência de fato
im
mpeditivo dee habilitaçãão. A não apresentaçção de decclaração seerá entendida pela
Prregoeira com
mo manifestação de ineexistência de
d fato que possa
p
inabillitá-la, ocorrrido após
a obtenção dos documenntos aprese ntados paraa fins de habbilitação.
m
paara o processsamento doo Pregão
8.2.1. O CRC, em plena validadde na data marcada
e
s nos itenns 7.1.1 e 7.1.2.
Presenciial, substituui os doccumentos enumerados
Obrigatoriamente, deverá ser aapresentadoo o restante da documeentação prevvista nos
subitens 7.1.3, 7.1.44, 7.1.5.
8.2.2. A licitante dettentora do C
CRC, cuja validade
v
não se encon trar vigentee em sua
q apresennte algumass certidões vencidas
v
pooderá utilizá-lo nesta
totalidade, ou seja, que
e
someente substiituirá os documentos
d
s nele vigentes e
Licitaçãoo, porém esse
correspoondentes aoo Certificadoo de Registro Cadastraal apresentaado. Neste caso, as
certidõess indicadass como vvencidas deverão ser apresenttadas deviddamente
atualizaddas e vigenntes, em quualquer proocesso de cópia
c
autennticada, noss termos
previstoss no item 9.11 acima.
8.2.3. Caso
C
o CR
RC apresenntado em atendimentto ao item
m 9.2 não indique
expressaamente a classificação
c
o dos itenss para os quais a liccitante enccontra-se
capacitadda a executtar o forneccimento/servviço, o mesm
mo deverá sser complementado
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com Decclaração ou Certificadoo de Qualidade Técnica de Forneecedor, emittido pela
prefeituraa do município.
8.2.4. Nãão serão acceitos protoocolos de entrega
e
ou solicitações
s
s de documento em
substituiçção aos doccumentos reequeridos noo presente Edital
E
e seuss Anexos.
8.2.5. See a documenntação de hhabilitação não
n estiver completa
c
e ccorreta ou contrariar
c
qualquerr dispositivoo deste E dital e seuus Anexos, a Pregoeeira considderará o
proponennte inabilitaddo.
8.2.6. Considerandoo o dispossto no art. 195, § 3º da Constiituição Fedderal, de
05.10.19988 e no artt. 2º da Leii 9.012, de 30.03.19955, obrigar-see-á a licitannte, caso
declarada vencedora, mediantee solicitaçãoo por parte da
d Administtração, a atualizar a
N
ou Certidão Conjunta
C
Possitiva com EEfeitos de Negativa,
N
Certidão Conjunta Negativa
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
A
da Uniãão, prova d e regularidaade para
com o Fundo de Garantia ppor Tempo de Serviçço, através do Certificcado de
F
(CR
RF) ou do documento denominnado "Situaação de
Regulariddade do FGTS
Regulariddade do Empregador"", que deveerão estar em plena vvalidade noo ato da
adjudicaçção e quaando da em
missão da Nota de Empenho,
E
caso as Certidões
C
apresenttadas na faase de ha bilitação teenham sua validade eexpirada duurante a
tramitaçãão do certam
me licitatórioo.
8.2.6.1. Fica
F facultado à Adminnistração, noo ato da conntratação, ssolicitar as certidões
c
correspoondentes atuualizadas. A
Após verificaação, o servvidor da FEM
MA deverá certificar
a autentiicidade dos documentoos emitidos//apresentados, mediantte declaraçãão neste
sentido, devidament
d
te assinada..
9. DO
O JULGAMENTO DAS
S PROPOSTTAS
9..1. Para cadda item licitaado será sellecionadas pela Pregoeeira a propoosta de mennor preço
h
poor item e ass demais com preço atéé 10% (dez por cento) superior àqquela. Não havendo,
peelo menos, 3 (três) proopostas nestta condiçãoo, serão seleecionadas aas 3 (três) melhores
m
prropostas, inddependenteemente do ppreço, bem como
c
as proopostas emppatadas.
9.1.1. Havendo um
m só licitantte, uma únnica propossta válida oou se nenhhum dos
licitantess ofertarem lance verbbal caberá a Pregoeiraa, analisanddo as limitaações do
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mercadoo e outros aspectos pertinentes, decidir entre considderar fracasssado o
certame e abrir noova licitaçãoo, ou suspeender este Pregão ouu prosseguir com o
certame.
9..2. Em segguida, às licitantes sselecionadass nos term
mos do iteem 7.1. será dada
opportunidade para novaa disputa, ssendo que a pregoeiraa as convidaará individuualmente
paara, na ordeem decresceente dos preeços ofertaddos, formularem sucesssivos lancess verbais,
dee valores diistintos e deecrescentess, inferiores à proposta de menor preço, obseervada a
reedução míniima entre os
o lances coonforme orieentação da PREGOEIR
RA no mom
mento da
disputa de preços tendo--se por basee o valor UN
NITÁRIO do item.
9..2.1. Se os preços oferrtados por dduas ou mais licitantes forem idênnticos, a ordem para
offerta de lancces será deecidida por ssorteio, facuultando-se à licitante veencedora doo sorteio
esscolher sua posição em
m relação àss demais prooponentes empatadas.
e
9.2.3. A licitante quee não apressentar lancee verbal quaando conviddada pela Pregoeira
P
mo lance
fica excluída das roodadas possteriores dee oferta de lance, valeendo o últim
s proposta ao final daa etapa com
mpetitiva.
registraddo, para efeito de classifficação de sua
9..3. Não poderá haver desistência
d
ddos lances ofertados, sujeitando-s
s
se o proponeente que
m 15 deste Edital.
deescumprir suua propostaa às penalidaades constaantes no item
9..4. Caso nãoo mais se reealize lancees verbais, a etapa competitiva seráá encerradaa e serão
claassificadas as propostaas selecion adas e nãoo selecionaddas para esssa etapa, na ordem
crrescente dee valores coonsiderandoo-se para as
a selecionaadas, o últi mo preço ofertado.
o
Coom base neessa classificação, seráá asseguradda às licitanttes microem
mpresas e empresas
dee pequeno porte,
p
preferrência à conntratação, obbservadas as
a seguintess regras:
9.4.1. A pregoeira convocaráá a microem
mpresa ou empresa dde pequeno porte,
detentoraa da propossta de menoor valor, denntre aquelass cujos valoores sejam iguais ou
superiorees até 5% (cinco
(
por ccento) ao vaalor da propposta melhoor classificada, para
que apreesente preçço inferior ao da melhhor classificcada, no pprazo de 055 (cinco)
minutos, sob pena de
d preclusãoo do direito de
d preferência.
9.44.1.1. A connvocação seerá feita meddiante sorteeio, no caso de haver propostas
em
mpatadas, nas condiçõees do subiteem 9.4.1.
9.4.2. Nãão havendoo a apresenntação de novo
n
preço, inferior ao preço da proposta
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melhor classificada,
c
, serão connvocadas paara o exerccício do direeito de preferência,
respeitadda a ordem
m de classi ficação, as demais microempres
m
sas e emprresas de
pequenoo porte, cujoos valores d as propostaas se enquaadrem nas ccondições inndicadas
no subiteem 9.4.1.
9.4.3. Caaso a detenttora da melhhor oferta, de
d acordo com a classifficação de que
q trata
o subiteem 9.4, seja microem
mpresa ou empresa de
d pequenoo porte, não será
asseguraado o direitoo de preferê ncia, passando-se desdde logo à neegociação do
d preço.
9..5. A pregoeeira poderá negociar coom o autor da
d oferta dee menor valoor, obtida com base
naas disposiçõões dos subbitens 9.4.1 e 9.4.2, ou,, na falta deesta, com baase na classsificação
dee que trata o subitem 9.4, com vistas à redução de preço.
p
Apóss a negociaação, se
hoouver, a preegoeira exaaminará a aaceitabilidadde, quanto ao objeto e valor, da primeira
claassificada, decidindo
d
motivadamen
m
nte a respeito.
9.5.1. O critério de aceitabilidaade dos preeços proposstos pelas licitantes seerá o de
compatibbilidade com
m os preçços praticaados pelo mercado, ccoerentes com as
especificcações mínim
mas do objeeto ora licitaado.
9..6. Sendo aceitável a oferta,
o
será verificado o atendimennto das conddições habiilitatórias
q a tiver formulado,
f
ccom base na
n documenntação apreesentada naa própria
daa licitante que
seessão.
E
falhas,
f
om
missões ouu outras irregularidaddes sanáveis nos
9.6.1. Eventuais
documenntos de habilitação
h
poderão ser
s saneaddas na Seessão Púbblica de
processaamento do Pregão Preesencial, atéé a decisãoo sobre a hhabilitação, inclusive
mediantee:
9.6.11.1. substituuição e apreesentação de documenttos, ou;
9.6.11.2. verificaçção efetuadda por meio eletrônico hábil
h de info rmações.
9.6.2. A verificaçãoo será certifficada pela Pregoeira e deverão ser anexaados aos
autos os
o documeentos passsíveis de obtenção por meio eletrônicoo, salvo
impossibbilidade deviidamente ceertificada.
9.6.3. A Administraçção não se responsabilizará pela eventual inndisponibiliddade dos
n momentoo da verificaação. Ocorrrendo essa indisponibilidade e
meios elletrônicos no
não senddo apresenttados os doccumentos alcançados
a
pela
p verificaação, a licitaante será
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inabilitadda.
9.6.4. Paara efeito daa LC 123/20006 as micrroempresas e empresaas de pequeeno porte
deverão apresentar toda a doccumentação relativa a regularidade
r
e fiscal e traabalhista
de que trrata o subiteem 8.1.2, meesmo que esta
e apresennte alguma rrestrição.
9.6.4.1. Havendoo alguma resstrição quannto à regulaaridade fiscaal e trabalhissta, será
asseggurado o praazo de 5 (cinnco) dias útteis, contadoos a partir ddo momentoo em que
a licitaante for decclarada venncedora do certame, prorrogável ppor igual peeríodo, a
critérioo da Adminnistração, paara fins de apresentaçção das certrtidões negaativas ou
positivvas com efeeito de negaativas.
9.6.4.2. A licitadaa habilitada com pendências, nos termos
t
do ssubitem 7.6.4 acima,
o da retiraada do insttrumento
deverrá por ocassião da asssinatura do contrato ou
equivaalente, com
mprovar suua regulariddade fiscal e trabalhiista, sob pena
p
de
decaddência do direito
d
à coontratação, sem prejuízo da apliccação das sanções
cabíveeis.
9..7. Constataado o atenndimento ppleno às exigências
e
do edital, será declaarado o
v
noo(s) respecti vo(s) item(ss), sendo-lhe adjudicaddo o(s) item((s) deste
prroponente vencedor
ceertame.
9..8. Se a prroposta nãoo for aceitáável, se o proponentee não atennder às exxigências
haabilitatórias ou se nãoo for possívvel assinarr o contratoo com o liccitante venccedor, a
Prregoeira examinará as ofertas subbsequentes e a qualificcação dos llicitantes, na ordem
dee classificaçção, até apuurar a melhoor proposta válida.
v
9..9. Nas situaações previsstas nos itenns 9.5 e 9.88, a Pregoeirra poderá n egociar direetamente
q seja obttido preço melhor.
m
coom o proponnente para que
9..10. Desta reunião laavrar-se-á aata circunstanciada, na
n qual seerão registraadas as
r
e que, ao finnal, será asssinada pelaa Pregoeira,, pelos mem
mbros da
occorrências relevantes
eqquipe de apoio e pelo(ss) representaante(s) da(ss) licitante(s) presente(ss).
9..11. Conform
me o caso, a Licitante vencedora deverá, no prazo máxximo de 24 horas, a
malização e definição dda proposta no pregão presencial, formular e entregar,
e
coontar da form
noos mesmos moldes desscritos no iteem 6.2 a cotação de preços, conteendo expressamente
oss valores unnitários e tootais ofertaddos para caada um doss itens que compõem o objeto
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liccitado, senddo vedada a alteraçãão de marrca e modelo ofereciddos, bem como a
appresentaçãoo de preços unitários finnais que supperem os inddicados na proposta esscrita.
DA IMPUGN
NAÇÃO DO ATO CONV
VOCATÓRIO
10. D
100.1. Até doois dias úteeis anteriorees à data fixada paraa recebimeento das prropostas,
quualquer pesssoa poderrá solicitar esclarecim
mentos, provvidências oou impugnaar o ato
coonvocatório do pregão.
10.1.1. Não
N será addmitida a im
mpugnação do edital, por
p interméddio de fac-ssímile ou
via e-mail.
100.2. A impuggnação seráá dirigida a Sra. Pregooeira que deecidirá no prrazo de 01 (um) dia
úttil.
DOS RECUR
RSOS
11. D
111.1. Os recuursos só podderão ser innterpostos no
n final da sessão públi ca, com reggistro em
atta da sínteese de seuus fundameentos, podeendo os intteressados apresentarr razões
esscritas no prazo
p
de 3 (três) diass corridos, devendo entregá-las nna Avenidaa Getúlio
Vaargas, n° 1..200, Vila Nova Santan a, em Assiss/SP, no Settor de Comppras e Licitaações da
FE
EMA – Blocco III, no horrário das 9h às 12h e daas 14h às 17h, de seguunda a sextaa-feira.
11.1.1. Não
N será addmitida a appresentação de razões de recursoss, por interm
médio de
fac-símilee ou via e-m
mail.
111.2. Verificaada a situaçção previstaa no item anterior,
a
ficaam as dem
mais licitantees desde
logo intimadaas para apreesentar conttra razões em
e igual núm
mero de diaas, que comeeçarão a
a
vista imeddiata dos
coorrer do térrmino do prazo do reccorrente, seendo-lhes assegurada
auutos.
111.3. O recurrso contra deecisão da P
Pregoeira terrá efeito susspensivo.
111.4. O acolhhimento do recurso
r
impportará a invvalidação appenas dos aatos insusceetíveis de
approveitamennto.
111.5. Os autoos do proceesso permaanecerão coom vista franqueada aoos interessaados, no
Seetor de Com
mpras e Licittações cujo endereço consta
c
do prreâmbulo deeste Edital.
111.6. Decididos os recurrsos interposstos e consstatada a reggularidade ddos atos praaticados,
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a autoridade competente homologaará o proceedimento e adjudicará o objeto à licitante
veencedora.
DOS PRAZ
ZOS E DAS CONDIÇÕE
ES DO OBJJETO DA LICITAÇÃO
12 - D
12.1.. O objeto desta
d
contraatação deveerá ser entrregue parceladamente, em atendim
mento às
requiisições periódicas, de acordo com
m a necesssidade da FEMA,
F
limitaada às quantidades
previistas no Aneexo I.
12.2.. As requisiições serãoo expedidass pela FEMA e assinadas pelo seervidor respponsável
pela frota.
12.2.1. A primeira requisição seerá fornecida à Contrattada na datta de assinatura do
contrato.
d FEMA, deverão
d
connter identificcação do
12.2.2. Ass requisições, em papeel timbrado da
veículo, inndicação doo número d o contrato, especificaçção dos itenns e quantiidades e
identificação da Contrratada;
mente da
12.2.3. Ass requisiçõess deverão sser atendidaas pela Conntratada indeependentem
existência de greves deflagradass por quaisqquer categoorias profisssionais relaccionadas
como fornecimento.
12.3.. Dentro doos limites leegais, a critéério da Conntratante, estima-se em
m 12 (dozee) meses
contaados da data de assinatura do con trato, o prazzo legal paraa a entrega total do objjeto.
12.4.. Correrão por conta da
d Contrataada todas as
a despesass relativas a tributos, encargos
e
trabaalhistas e previdenciárioos decorrenttes da entreega e da próópria aquisiçção dos proddutos.
DAS COND
DIÇÕES DE RECEBIME
ENTO DO OBJETO
O
13 - D
13.1.. Os produtoos serão reccebidos:
13.1.1. provisoriameente em aaté 03 (trêês) dias úteis,
ú
contaados da data
d
do
mento;
abastecim
13.1.1.1. Por ocasião
o
da eentrega, a Contratada
C
deverá
d
colhher em comprovante
espeecífico a reespectiva daata, o nomee, o cargo, a assinatuura e o número do
Registro Geral (RG) emitiddo pela Seccretaria de Segurança
S
Pública do servidor
mento.
respponsável pello abastecim
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13.1.1.2. Consstatadas irrregularidadees no objeeto contratuual, a Conntratante
podeerá:
m parte,
a) se dissser respeitto à especificação, rejjeitá-lo no todo ou em
determinaando sua suubstituição ou
o rescindindo a contraatação, sem prejuízo
das penallidades cabííveis;
a-1)) na hipóteese de subsstituição, a Contratadaa deverá fazzê-la em
conformidade com a indiicação da FEMA,
F
imeediatamente após a
notificação por escrito, maantido o preçço inicialmennte contrataado.
b) se disser respeito à diferença de quantid ade ou dee partes,
deteerminar suaa complemeentação ou rescindir a contrataçção, sem
prejjuízo das peenalidades cabíveis;
c
b-1)) na hipótesse de compllementação, a Contrataada deveráá fazê-la
em conformidaade com a indicação da
d Contrataante, imediaatamente
apóós a notificcação por escrito, maantido o ppreço

iniccialmente

contratado.
13.1.2. deefinitivamennte, no praazo de 02 (dois) dias úteis, appós o receebimento
provisório,, uma vezz verificadoo o atenddimento integral da quantidade e das
especificações contraatadas, meddiante Termo de Recebbimento Deffinitivo, firmaado pelo
servidor reesponsável.
14 - D
DA DOTAÇ
ÇÃO ORÇAM
MENTÁRIA
A E VALOR ESTIMADO
O
14.1.. As desppesas decorrrentes da presente licitação corrrerão por cconta dos recursos
espeecíficos conssignados noo Orçamentoo da FEMA, como espeecificado:
3.3.90.30.00..00.00 Mateerial de Conssumo
3
3.3.90.30.01
1.00.00 Com
mbustíveis e Lubrificanttes Automottivos
Códiigo Reduziddo 13796
14.2 - O valor orrçado é de R$
R 40.000,000 (quarentaa mil reais).
15 - D
DO PAGAM
MENTO
15.1.. O pagam
mento será realizado nno prazo de
d 30 (trinta) dias co rridos contaados da
apressentação daa nota fiscal na Seção dde Materiaiss da FEMA.
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15.2.. As notas fiscais que apresentarrem incorreçções serão devolvidas à contratadda e seu
venccimento deveerá ocorreráá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentaação válida.
a
prooposta com condição dee pagamentto diferente daquela definida no
15.3.. Não será admitida
item 15.1.
b
oss pagamentos serão
15.4.. A FEMA não efetuará pagamentoo através dee cobrança bancária;
efetuuados nas modalidades “depós ito em coonta” ou “bboleto ban cário”, devvendo a
adjuddicatária inddicar o númeero de sua cconta corrennte, agênciaa e banco coorrespondennte.
15.5.. Na ocorrrência de atraso
a
do paagamento por
p culpa da
d FEMA, o valor devvido será
atualizado, da daata de seu vencimento
v
à do efetivoo pagamento, pela taxaa diária de 0,10%.
s utilizaddo o mesmoo deflator
15.6.. Igualmentee, em havenndo antecippação do paagamento, será
diárioo de 0,10%.
DA CONTR
RATAÇÃO
16 - D
16.1.. A contrataação decorrrente destaa licitação será
s
formalizada mediiante assinaatura de
termoo de contratto, cuja resppectiva minuuta constitui anexo do presente
p
Ed ital.
16.2.. A adjudicatária deverá,
d
noo prazo de 03 (três) diass da ciênncia da
homoologação/addjudicação, a ocorrer m
mediante pubblicação na Imprensa O
Oficial, compparecer à
Seçãão de Material da FEMA
A, situada à Avenida Geetúlio Vargaas, 1.200, blloco III, paraa assinar
o Terrmo de Conntrato.
16.3.. Se a Adjuudicatária, convocada
c
dentro do prazo de validade
v
de sua propoosta, não
apressentar situaação regulaar, ou se reecusar a assinar
a
o coontrato, serrão convoccadas as
demaais licitantess, na ordem
m de classifficação, paraa fazê-lo naas mesmas condições de suas
respeectivas oferttas, sem preejuízo das ssanções cabbíveis.
DAS SANÇ
ÇÕES ADMINISTRATIV
VAS
17 - D
17.1.. A licitante que, convocada dentroo do prazo de
d validade da sua prooposta, não celebrar
o conntrato, deixar de entregar ou apreesentar doccumentaçãoo falsa exigiida para o certame,
c
enseejar o retarddamento daa execução de seu obbjeto, não mantiver
m
a proposta, falhar
f
ou
frauddar na execução do contrato, com portar-se dee modo iniddôneo ou coometer fraudde fiscal,
ficaráá impedido de licitar e contratar coom a Uniãoo, Estados, Distrito Fedderal ou Muunicípios,
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pelo prazo de até
a 05 (cincco) anos, seem prejuízoo das multaas previstass neste edital e das
demaais cominaçções legais.
17.2.. A recusa innjustificada da adjudicaatária em acceitar ou retirar a Nota de Empenhho dentro
do pprazo de 033 (três) dias da ciênc ia da homoologação/addjudicação a ocorrer mediante
m
publicação na Im
mprensa Ofiicial, caracteeriza o desccumprimentto total da oobrigação asssumida,
p
innclusive no iitem 16.3, em
e multa
sujeittando-se, seem prejuízoo das demaiis sanções previstas,
pecuniária de 100% sobre o valor da obrrigação nãoo cumprida.
17.3.. Pela inexeecução total ou parcial do objeto a FEMA podderá, garanttida a defesa prévia,
aplicaar à adjudiccatária as seeguintes sannções:
17.3.1. advvertência;
17.3.2. multa
m
indenizzatória peccuniária de 10% sobrre o valor da obrigaçção não
cumprida;
17.3.3. susspensão tem
mporária dee participaçãão em licitaçção e impeddimento de contratar
c
com a Adm
ministração, por prazo nnão superior a 02 anos.
17.3.4. deeclaração de
d inidoneiddade para licitar ou contratar coom a Adminnistração
Publica ennquanto perrdurarem oss motivos determinante
d
es da puniçção ou até que
q seja
promovidaa a reabilitação perantee a própria autoridade que aplicouu a penalidaade, que
será conccedida sem
mpre que a CONTRA
ATADA ressarcir a AAdministraçãão pelos
prejuízos resultantes, após deccorrido o prazo
p
da saanção apliccada com base no
subitem 144.3.3.
17.3.5. as sanções prrevistas acim
ma poderãoo ser aplicaddas cumulattivamente, facultada
f
a defesa prévia
p
do intteressado, nno respectivvo processo,, nos prazoss:
17.33.5.1. das sanções
s
esttabelecidas no item 17.3, subitenns 17.3.1, 17.3.2 e
17.33.3, no prazoo de 05 (cin co) dias úteeis da intimaação da CON
NTRATADA
A;
17.33.5.2.da sannção estabeelecida no ittem 17.3, subitem 17.33.4, no prazzo de 10
(dezz) dias da abertura
a
de vista, podendo ser reqquerida a reeabilitação 02
0 (dois)
anoss após a aplicação da ppena.
17.4.. O atraso injustificadoo da entreg a da comprra, sem prejuízo do dissposto no parágrafo
p
primeeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.6666/93, sujeitará a addjudicatária à multa de
d mora,
calcuulada na prooporção de 1%
1 ao dia, ssobre o valoor da obrigação não cum
mprida.
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17.5.. Tudo o quee for fornecido incorretaamente e, portanto,
p
nãoo aceito, deeverá ser substituído
por ooutro, na esppecificação correta;
17.5.1. a não ocorrênncia de subbstituição noo prazo deffinido, ensej
ejará a apliccação da
m 17.3 destee edital.
multa definnida no item
17.6.. As sançõees previstas nos itens 177.1, 17.2, 17.3, 17.4 e subitens pooderão ser aplicadas
a
cumuulativamentee de acordoo com circunnstancias doo caso concrreto.
17.7.. O valor daa multa será automaticaamente desccontado de pagamentoo a que a coontratada
tenhaa direito, originário de foornecimentoo anterior, presente
p
ou futuro.
d multa,
17.7.1. Nãão havendo possibilidaade dessa forma de coompensaçãoo, o valor da
atualizadoo, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouuraria da FEEMA, na conndição “à
vista”. Na ocorrência do
d não pagaamento, o valor
v
será coobrado judiccialmente.
17.8.. A aplicaçãão das penaalidades preevistas nesta cláusula é de compeetência exclusiva do
Direttor Executivoo.
CIA DO CO
ONTRATO E DO REAJU
USTE
18 – DA VIGÊNC
18.1.. Esta contraatação tem vigência dee 12 (doze) meses, sem
m possibilidaade de prorrogação,
sob nnenhuma hipótese, nos termos doo art. 57 daa Lei n.º 8.6666/93 c/c o art. 34 daa Lei n.º
4.3200/64.
18.2.. Não haverá reajustess, salvo pa ra a manuttenção do equilíbrio
e
ecconômico-financeiro
confoorme a cláusula seguinte.
DO EQUILÍBRIO ECON
NÔMICO FIINANCEIRO
O
19 - D
19.1.. A manuteenção do equilíbrio
e
e conômico-financeiro innicial do Co
Contrato podderá ser
soliciitada pelas partes, na hipótese
h
dee sobrevirem
m fatos imprrevisíveis ouu previsíveiss, porém
de coonsequências incalculááveis, retarddadores ou impeditivoss da execuçção do ajusstado, ou
aindaa em casoo de força maior, casso fortuito ou fato doo príncipe, configuranndo álea
econnômica extraaordinária e extracontraatual, ficanddo a cargo da
d interessaada a apressentação
p
da ocoorrência, seem o que o pedido
p
não será aceito..
de toodo tipo de prova
19.2.. Caso o pagamento
p
da parcelaa não sejaa efetuado no vencim
mento pela falta do
documento que deveria ter sido forneccido pela CO
ONTRATADA, e isso m otivar o bloqueio de
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entreega de produto, esta inccorrerá na ppenalidade prevista noss itens 17.1 , 17.3 e 17..4, e não
será paga a atuaalização de valor a que se refere o item 15.5, ambos
a
destte edital.
19.3.. Para quee os preçoss estejam ssempre atuualizados, e visando toodo processamento
neceessário, a futura CONTR
RATADA see obriga em fornecer, a cada ocorrrência de majoração
ou reedução, cópia do doccumento coorrespondennte a ser utilizado no realinhameento dos
preçoos.
RATADA o fornecimeento dos
19.3.1. É de responnsabilidade exclusiva da CONTR
documentoos comprobbatórios desssas ocorrênncias.
19.4.. A obrigatooriedade da contratada em forneceer documenttos que perm
mitirão variaação dos
preçoos contratados vigerá para todo o período contratado, inclusive pperíodos noos quais
evenntualmente não
n haja fornnecimento ddos produtos.
NTIA CONT
TRATUAL
20 – DA GARAN
20.1.. Não será exigida
e
a preestação de ggarantia conntratual paraa esta licitaçção.
DA IMPUGN
NAÇÃO DO
O EDITAL
21 - D
21.1.. Até 02 (ddois) dias úteis anterioores à data fixada parra recebimeento das prropostas,
qualqquer pessooa poderá solicitar eesclarecimenntos, providências ouu impugnar o ato
convvocatório do Pregão.
21.1.1. Ass petições deverão
d
serr protocoladdas junto à Seção de M
Materiais daa FEMA,
situada à Avenida Getúlio
G
Varggas, 1.200, bloco III, CEP 19.8007-634, Asssis (SP),
dirigida à autoridade
a
subscritora
s
ddo Edital, quue decidirá no prazo dee 01 dia útil.
21.1.2. Accolhida a peetição contraa o ato convvocatório, seerá designadda nova datta para a
realizaçãoo do certamee.
21.1.3. Em
m caso de alteração no texto doo edital e de seus annexos, que afete a
formulaçãoo das propoostas, o prazzo de divulggação será restituído
r
naa íntegra.
d impugnaçções, o proccedimento a ser seguidoo será o desscrito:
21.2.. Nos atos de
21.2.1.som
mente serãoo válidos os documentos originais;
21.2.2.quaando encam
minhados viaa FAC-SÍMILE, esses documentoos serão vállidos por
até 48 (qquarenta e oito) horass, tempo que
q o interressado deeverá protocolar os
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documentoos originais junto à FEM
MA;
21.2.3.os documentos deverão ser protocoolados na Seção
S
de M
Materiais daa FEMA,
A
Getúlio Vargass, 1200, blocco III, CEP 19.807-634,, Assis (SP)).
situada à Avenida
21.2.4.nãoo protocolanndo na form
ma definidaa, a Pregoeeira não appreciará o teor
t
dos
citados doocumentos.
21.3.. Decairá do direito de impugnaar os termoos deste Edital, aponttando as faalhas ou
irreguularidades que
q o viciarem, o LICITANTE quue não o fizzer até o seegundo dia útil que
antecceder a entrrega das proopostas, ondde tal comuunicação nãoo terá efeitoo de recursoo.
DAS DISPO
OSIÇÕES FINAIS
22 - D
22.1.. As normass disciplinaddoras destaa licitação seerão interprretadas em favor da am
mpliação
da disputa, resppeitada a iggualdade dee oportuniddade entre as
a licitantess e desde que não
p
a finnalidade e a segurança da contrataação.
compprometam o interesse público,
22.2.. A CONTRATADA fica obrigadaa a aceitar,, nas mesm
mas condiçõões contrataadas, os
acrésscimos ou supressões que se fizzerem neceessários ao objeto, a ccritério excluusivo da
CON
NTRATANTE
E, até o limitte de 25% ddo valor atuaalizado do contrato.
c
22.2.1. Evventuais alteerações serãão obrigatoriamente formalizadas por meio de Termo
Aditivo ao contrato, reespeitadas aas disposiçõões da Lei Federal
F
nº 8..666/93.
22.3. Dee todas as sessões
s
púbblicas realizzadas para esta licitaçãão será lavvrada ata
circunstannciada

doss

trabalhoos,

onde

serão

reegistradas

as

impugnações

fundamenttadas porveentura apressentadas peelos representantes legaais presentees.
22.3.1. As
A recusas ou as imppossibilidadees de assinnaturas devvem ser reggistradas
expressam
mente na próópria ata.
22.4.. Todos os documentoos de habilittação cujoss envelopes forem aberrtos na sesssão e as
propoostas serão rubricados pela Prego eira e peloss licitantes presentes
p
quue desejarem.
22.5.. O comuniicado de abbertura de licitação seerá divulgaddo por meioo de publiccação na
Impreensa Oficiall e na página da FEMA na Internet, endereço www.fema.e
w
edu.br.
22.6.. Os demais atos perrtinentes, ccomo intimaações, comunicados e outros rellativos à
licitaçção presennte, quandoo necessárrios serão formalizadoos através de publicaação na
Impreensa Oficiall.
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22.7.. Os enveloopes contenndo os doccumentos dee habilitaçãão das dem
mais licitantees serão
devoolvidos oporttunamente, após a celeebração do contrato
c
ou instrumentoo equivalentte.
22.8.. A participaação nesta licitação im
mplica na aceitação
a
plena e irrevvogável das normas
constantes do prresente ato de convocaação, indepeendentemennte de declaaração expreessa.
Edital será excluído
e
o dia
d de inícioo e incluído o dia do
22.9.. Na contagem dos praazos deste E
venccimento, connsiderando-sse o expedieente normall (dias úteis)), das 08h ààs 17h.
missões puuramente
22.100. A Pregoeira, no intteresse da Administraçção, poderáá relevar om
formaais observadas na docuumentação e na propossta, desde que
q não conntrariem a leegislação
vigennte e não comprometa
c
a a lisura daa licitação, sendo posssível a prom
moção de diligência
d
destinada a escllarecer ou a complemenntar a instruução do proccesso.
22.111. A FEMA,, na defesa do interessse do serviço público e, de acorddo com a leegislação
vigennte, reserva-se ao direito de anula r ou revogaar, no todo ou
o em partee, a qualqueer tempo,
esta licitação.
22.122. As obrigaações decorrentes dessta licitação constarão de Termo dde Contratoo (minuta
anexxa) a ser firm
mado entre a FEMA e o adjudicatárrio da licitaçção.
22.133. Esclareccimentos ouu quaisquerr outras infformações suplementa
s
ares com reelação a
evenntuais dúvidaas de interppretação doo presente Edital serãoo dirimidas pela Pregoeira, por
meioo de ofício, pelo telefone (18) 33 02.1055 ouu pelo e-maail: , em hoorário comeercial, de
segunda a sextaa-feira.
midos pela Pregoeira,
P
com
c observâ
vância da leegislação
22.144. Os casoss omissos serão dirim
vigennte, em especial a Lei Federal
F
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, D
Decreto Municipal n.º
4.7822, de 03 de janeiro de
d 2005, applicando-se subsidiariaamente, no que coubeerem, as
dispoosições da Lei
L federal n.º
n 8.666, dde 21 de junnho de 19933, atualizadaa, e demaiss normas
regullamentares aplicáveis à espécie.
233. Integram o instrumennto convocaatório, conforme o caso::
ANEXO I - TE
ERMO DE REFERÊNC
R
CIA
P
COMERCIA
AL
ANEXO II - PROPOSTA
AÇÃO DE REGULAR
RIDADE PE
ERANTE O MINISTÉR
RIO DO
ANEXO III - DECLARA
RABALHO (INCISO
(
XX
XXIII, ARTIG
GO 7° DA CONSTITUIÇ
ÇÃO FEDER
RAL)
TR
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ANEXO IV - DECLARAÇ
D
ÇÃO DE CU MPRIMENT
TO DAS CO
ONDIÇÕES DE HABILIT
TAÇÃO
AÇÃO DE ENQUADRA
AMENTO COMO
C
MIC
CROEMPRE
ESA OU
ANEXO V - DECLARA
MPRESA DE
D PEQUE
ENO PORTTE PARA USUFRUIR DOS BEN
NEFÍCIOS DA LEI
EM
CO
OMPLEMEN
NTAR Nº 1223/2006.
ANEXO VI - DECLARAÇ
D
ÇÃO DE QU
UE NÃO EMPREGA ME
ENOR
AÇÃO DE IN
NEXISTÊNC
CIA DE FATO
O IMPEDITIIVO
ANEXO VII – DECLARA
D CONTRA
ATO
ANEXO VIII - MINUTA DE

Asssis, 14 de m
março de 20117.

Eduardo A
Augusto Vella Gonçalvees
D
Diretor Execcutivo
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ANEXO I
TERM
MO DE REFE
ERÊNCIA
PREGÃO PRES
SENCIAL Nºº 002/2017
OCESSO LIC
CITATÓRIO Nº 011/20117
PRO
1–O
OBJETO
O prresente proocesso licitaatório tem por objetoo o FORNE
ECIMENTO
O PARCELA
ADO DE
COM
MBUSTÍVEIS
S, ÓLEOS DE MOTO
OR, DE FR
REIO E DE
E CÂMBIO, FILTROS DE AR,
FILTR
TROS DE COMBUSTÍV
C
VEL, E FLU
UÍDO PARA
A RADIADO
OR, conform
me especificcações a
seguir:
ITEM

QTDE

UNID.

DESCRIÇÃO

1

7.300

litros

Gasolin
na comum

2

3.000

litros

Etanol

3

1.000

litros

Biodiessel

4

15

litros

Óleo Lu
ubrificante sintético para motor (SAE55W30) - Corrsa (2011)

5

25

litros

Óleo Lu
ubrificante pa
ara motor de
e veículo C4 Pallas - 2013

6

8

unidades

Fluido p
para radiado
or

7

10

unidades

Filtro de
e óleo para motores
m
gasolina e flex

8

1

unidade

Filtro de
e ar veículo Spin 2016

9

2

unidade

Filtro de
e ar veículo Chevrolet Co
orsa (2011)

10

2

unidade

Filtro de
e ar veículo Citroën C4 Pallas
P
(2013))

11

3

unidades

Filtros d
de combustív
vel para mottores gasolinna e flex

12

2

unidades

Filtro de
e combustíve
el para moto
ores a diesel (trator Agrale 4.100)

13

2

unidades

Filtro de
e combustíve
el para moto
ores a diesel (trator Mass
seyFergusson 50)

14

4

unidades

Filtro de
e óleo para motores
m
a diesel
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15

40

litros

Óleo pa
ara motores a diesel - 15
5w40

16

16

litros

Óleo pa
ara hidráulico
o - SAE 30/IS
SO 100

17

50

litros

Óleo pa
ara transmiss
são – SAE 90
9

18

2

litros

Óleo pa
ara direção hidráulica
h

19

6

litro

Fluido d
de freio

20

12

litros

Óleo 2 tempos (sinttético) - roçadeiras Shinddaiwa
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ANEXO II
PROP
POSTA COM
MERCIAL
PREGÃO PRE
ESENCIAL N.º
N 002/201 7

AB
BERTURA: 28/03/2017 ÀS 14h30m
mins.

RAZZÃO SOCIA
AL:
CNPJ:

INS
SCRIÇÃO ES
STADUAL:

ENDEREÇO:

N.º

BAIRRO:

CID
DADE:

CEP:

ESTTADO:

TELLEFONE:

FAX
X:

E-M
MAIL:
ITE
EM

QTDE

UN
NID.

DESCR
RIÇÃO

1

7.300

litrros

Gassolina comum
m

2

3.000

litrros

Etan
nol

3

1.000

litrros

Biod
diesel

4

15

litrros

5

25

litrros

6

8

unidades

Fluid
do para radia
ador

7

10

unidades

Filtro
o de óleo pa
ara motores
gaso
olina e flex

8

1

unid
dade

Filtro
o de ar veícu
ulo Spin 2016

9

2

unid
dade

10
0

2

unid
dade

11
1

3

unidades

12
2

2

unidades

13
3

2

unidades

14
4

4

unidades

VALLOR
UNITÁ
ÁRIO

VA
ALOR
TO
OTAL

Óleo
o Lubrificante
e sintético pa
ara
moto
or (SAE5W3
30) - Corsa
(201
11)
Óleo
o Lubrificante
e para motorr de
veícculo C4 Palla
as - 2013

Filtro
o de ar veícu
ulo Chevrolet
Corssa (2011)
Filtro
o de ar veícu
ulo Citroën C4
C
Palla
as (2013)
Filtro
os de combu
ustível para
moto
ores gasolina e flex
o de combus
stível para
Filtro
moto
ores a diesel (trator Agra
ale
4.10
00)
o de combus
stível para
Filtro
moto
ores a diesel (trator
MassseyFergusson - 50)
Filtro
o de óleo pa
ara motores a
diessel

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
ssis – SP – 19807-130
Fone
e/Fax (18) 3
3302-1055 - www.fema.edu.br

27

Fundaçã
ão Educac
cional do
o Municíp
pio de Ass
sis
Ca
ampus “J
José Santilli Sobriinho”
Óleo
o para motorres a diesel 15w
w40
Óleo
o para hidráu
ulico - SAE
30/IS
SO 100
Óleo
o para transm
missão – SAE
90

15
5

40

litrros

16
6

16

litrros

17
7

50

litrros

18
8

2

litrros

Óleo
o para direçã
ão hidráulica

19
9

6

littro

Fluid
do de freio

20
0

12

litrros

Óleo
o 2 tempos (sintético) roça
adeiras Shind
daiwa

Obsservação: Nos
N valores acima deveerão estar innclusos, além
m do lucro, todas e quuaisquer
desspesas de responsabilid
r
dade do prooponente quue, direta ou indiretameente, decorrram do
fornnecimento doo objeto licitaddo.
Decclaramos totaal concordância com as ccondições da presente liciitação.
Decclaramos aindda, que os produtos oferttados estão de
d acordo coom as especifficações do ANEXO
A
I – TTermo de Reeferência.
Conndições de paagamento: em conformiddade com o ittem 15 do eddital.
LOC
CAL: ______________________, ____ de __________________________de 22017.

Asssinatura:________________________________________________
_______
Nome do Responsável:
R
_______________________________________________________

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
ssis – SP – 19807-130
Fone
e/Fax (18) 3
3302-1055 - www.fema.edu.br

28

Fundaçã
ão Educac
cional do
o Municíp
pio de Ass
sis
Ca
ampus “J
José Santilli Sobriinho”

ANEXO III
DECLARAÇ
ÇÃO DE RE
EGULARIDA
ADE PERA
ANTE O MIN
NISTÉRIO D
DO TRABAL
LHO
(em pappel timbrado da licitante)
SENCIAL Nºº 002/2017
PREGÃO PRES
OCESSO LIC
CITATÓRIO Nº 011/20117
PRO

D
DECLARAÇ
ÇÃO
Eu,___________________________(nomee completto), repressentante leegal da empresa
e
___________________________(razão ssocial), intteressada em particiipar do PREGÃO
P
PRES
SENCIAL Nº
N 002/20177, da FEMA
A, declaro, sob
s as penas da lei, qque, nos teermos do
artigoo

27,

Inciso

V,

da

Leii

8.666/933,

com

alteraçõess

posterioores,

a

._______________________((razão sociial), enconntra-se em situação regular peerante o
Minisstério do Traabalho, no que
q se referee à observâância do dispposto no Incciso XXXIII do
d artigo
7° daa Constituiçãão Federal.
___________, ______ de ____dde 2017.
(Local) (Daata)

.............................................................................
Razãoo Social da Empresa
Nome do responsáveel/procuradoor
Cargo doo responsáveel/procuradoor
d identidadee
N.° do doocumento de

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
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Fone
e/Fax (18) 3
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ANEXO IV
I
DECLAR
RAÇÃO DE
E CUMPRIM
MENTO DAS
S CONDIÇÕ
ÕES DE HAB
BILITAÇÃO
O
(em pappel timbrado da licitante)
PREGÃO PRES
SENCIAL Nºº 002/2017
OCESSO LIC
CITATÓRIO Nº 011/20117
PRO
À
M
dee Assis - FE
EMA
Funddação Educaacional do Município
Assiss – SP
Prezaados Senhoores,
Pela presente, declaramoss para efeitoo do cumprimento ao estabeleciddo no inciso VII do
artigoo 4º da Leei Federal n.º 10.520 de 17.07.22002, sob as penalidaades cabíveis, que
cumpprimos plenaamente os requisitos
r
dee habilitaçãoo exigidos neste
n
Edital..
_________, ______ de _____dde 2017.
(Local) (Daata)

.............................................................................
Razãoo Social da Empresa
Nome do responsáveel/procuradoor
Cargo doo responsáveel/procuradoor
d identidadee
N.° do doocumento de

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
ssis – SP – 19807-130
Fone
e/Fax (18) 3
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ENQU
UADRAMEN
NTO COMO
O MICROEMPRESA O
OU EMPRE
ESA DE
QUENO POR
RTE PARA USUFRUIR
R DOS BEN
NEFÍCIOS DA LEI CO
OMPLEMEN
NTAR Nº
PEQ
123/22006.
(em pappel timbrado da licitante)
SENCIAL Nºº 002/2017
PREGÃO PRES
OCESSO LIC
CITATÓRIO Nº 011/20117
PRO
________________________________(noome
__________________________(endereçoo

do

completoo),

liccitante),
inscritaa

no

sede

com
CN
NPJ

sob

o

nº.

__________________________, DECLAR
RA, para finns do dispoosto na Leei Complem
mentar nº
123/22006 e sobb as sançõões adminisstrativas cabíveis e soob as penaas da lei, que
q esta
Empresa, na preesente data,, enquadra-sse como:
MPRESA, coonforme incciso I do arrtigo 3º da Lei Compleementar nº 123, de
(.....) MICROEM
14/122/2006.
A DE PEQUENO P
PORTE, conforme incciso II do artigo 3º da Lei
(.....) EMPRESA
Complementar nº
n 123, de 14/12/2006.
c
ddo § 4º do artigo 3º
Declaara, ainda, que a emprresa está exxcluída das vedações constantes
da Leei Complem
mentar nº 123, de 14 de dezembro de
d 2006.
___________
_
__, ______ de ______dde 2017.
(Local) (Daata)
......................... .................................................
Razãoo Social da Empresa
Nome do responsáveel/procuradoor
Cargo doo responsáveel/procuradoor
d identidadee
N.° do doocumento de

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
ssis – SP – 19807-130
Fone
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ANEXO VI
V
MOD
DELO DE DE
ECLARAÇÃ
ÃO DE INEX
XISTÊNCIA
A DE TRABA
ALHO DE M
MENOR.
(em pappel timbrado da licitante)
PREGÃO PRES
SENCIAL Nºº 002/2017
OCESSO LIC
CITATÓRIO Nº 011/20117
PRO
___________________________________
_____________ (Nome da
d empresa))
__________, _____ de __________de 20117
À
o Municípioo de Assis
Funddação Educcacional do
D
DECLARAÇ
ÇÃO
A em
mpresa....................................., ins crita no CN
NPJ n.° .........................., por interm
médio de
seu representannte legal, Sr.(a) .......... ..............., portador(a)
p
do RG n.° ....................., e do
A, para fins do
d disposto no inciso V do artigo 27
2 da Lei
CPF//MF n.° ........................,, DECLARA
n.° 88.666, de 21 de junho de
d 1993, acrrescido pelaa Lei n.° 9.8854, de 27 dde outubro de
d 1999,
que nnão empregga menor dee dezoito annos em trabbalho noturnno, perigosoo ou insalubre e não
emprrega menor de dezesseeis anos.
Resssalva: Emprrega menor, a partir de quatorze annos, na condição de apprendiz.
Por sser verdade assina a prresente
.......................................................
Razãoo Social da Empresa
Nome do responsáveel/procuradoor
Cargo doo responsáveel/procuradoor
d identidadee
N.° do doocumento de
(
(Observaçã
o: em caso afirmativo, assinalar a ressalva accima)

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
ssis – SP – 19807-130
Fone
e/Fax (18) 3
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ANEXO VII
V
MODEL
LO DE DEC
CLARAÇÃO
O DE INEXIS
STÊNCIA DE
D FATO IM
MPEDITIVO

SENCIAL Nºº 002/2017
PREGÃO PRES
OCESSO LIC
CITATÓRIO Nº 011/20117
PRO
D
DECLARAÇ
ÇÃO
d Empresaa), estabeleecida na ....(endereço completo)...
c
., inscrita no
n CNPJ
(Razão Social da
sob nn.º......................, nestee ato repressentado peloo seu (repreesentante/sóócio/procuraador), no
uso de suas atribuições leegais, vem DECLARAR
R, para finss de partici pação no processo
p
a penas dda Lei, que inexiste qualquer fato
to impeditivo à sua
licitattório em paauta, sob as
particcipação na licitação, que não estáá declaradaa inidônea para
p licitar ou contrataar com a
Administração Publica,
P
noss termos do artigo 87, IV, c/c o arttigo 6°, XI dda Lei n.º 8.666/93;
8
t
mente de participação
p
em licitaçção e impeedida de
que não está suspensa temporariam
8
contrratar com a FEMA, noss termos doo artigo 87, III, c/c o artigo 6°, XII dda Lei n.° 8.666/93;
que não está impedida dee licitar e ccontratar coom a Administração ddireta e inddireta da
mos do artiggo 7º da Lei Federal n..° 10.520/022; e, que
Prefeeitura Municcipal de Asssis, nos term
se coompromete a comunicaar ocorrênciaa de fatos suupervenienttes.
Por sser verdade assina o prresente.
______, ___de___________dde 2017.

____________________________
Razãoo Social da Empresa
Nome do responsáveel/procuradoor
Cargo doo responsáveel/procuradoor
d identidadee
N.° do doocumento de

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
ssis – SP – 19807-130
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ANEXO VIII
V
MINU
UTA DE CONTRATO
“TERMO DE
E CONTRA
ATO Nº ............”
ÂMBULO
PREÂ
Aos ...... dias do
d mês de ........ de ddois mil e dezessete,
d
F
presentes aas partes FEMA
M
dee Assis, com
m sede a Avvenida Getúúlio Vargas n.
n 1.200,
Funddação Educaacional do Município
na ciidade de Asssis/SP, insscrita no CN
NPJ sob o nº...............
n
./......... reprresentada neste
n
ato
pelo seu Diretorr Executivo, Sr.........., pportador doo RG. nº ..........e CPF nº ........., dooravante
mplesmente CONTRATA
ANTE e, dee outro lado, a empressa ........... CNPJ sob
denoominada sim
o nº .........../......., com sede nesta ciddade......, à Rua........ nº
n ......, nestte ato repreesentada
d RG nº .............e CP
PF nº ..................., doraavante denominado
pelo Sr. ............., portador do
NTRATADA, formalizam
m entre si o presente innstrumento contratual, ccom inteira sujeição
CON
à Leei Federal Nº
N 8.666/93 atualizada pela Lei Federal
F
Nº 8.883/94,
8
ppara a aquissição de
c
es, em razãão do processo licitatórrio na modaalidade de PREGÃO
P
combbustíveis e componente
Nº ..../.... já adjuudicado, hom
mologado ppelo Senhor Diretor Exeecutivo, e naa conformiddade das
seguintes cláusuulas e condições:
RIMEIRA - DO
D OBJETO
O
CLÁUSULA PR
RATADA, por
p força ddo presentee instrumento, obrigaa-se a fornnecer, à
1.1. A CONTR
p
abaixo descrittos, nas quaantidades inddicadas:
contrratante, os produtos
ITEM

QTDE

UNID.

DESCRIÇÃO

1

7.300

litro
os

Ga
asolina comu
um

2

3.000

litro
os

Eta
anol

3

1.000

litro
os

Bio
odiesel

4

15

litro
os

eo Lubrifican
nte sintético para
p
motor (S
SAE5W30) - Corsa
Óle
(20
011)

5

25

litro
os

Óle
eo Lubrifican
nte para moto
or de veículoo C4 Pallas - 2013

6

8

unida
ades

Flu
uido para rad
diador

Av. Gettúlio Vargas
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7

10

unida
ades

Filttro de óleo para
p
motores gasolina e fflex

8

1

unidade

Filttro de ar veíc
culo Spin 2016

9

2

unidade

Filttro de ar veíc
culo Chevrolet Corsa (20011)

10

2

unidade

Filttro de ar veíc
culo Citroën C4 Pallas (22013)

11

3

unida
ades

Filttros de comb
bustível para motores gassolina e flex

12

2

unida
ades

13

2

unida
ades

14

4

unida
ades

Filttro de óleo para
p
motores a diesel

15

40

litro
os

Óle
eo para moto
ores a diesel - 15w40

16

16

litro
os

Óle
eo para hidrá
áulico - SAE 30/ISO 100

17

50

litro
os

Óle
eo para trans
smissão – SA
AE 90

18

2

litro
os

Óle
eo para direç
ção hidráulica

19

6

litrro

Flu
uido de freio

20

12

litro
os

Óle
eo 2 tempos (sintético) - roçadeiras S
Shindaiwa

Filttro de combu
ustível para motores
m
a dieesel (trator Agrale
A
4.1
100)
Filttro de combu
ustível para motores
m
a dieesel (trator
Ma
asseyFergusson - 50)

1.2. O objeto desta
d
contraatação deveerá ser entreegue parceladamente, em atendim
mento às
requiisições perriódicas, dee acordo ccom a necessidade da
d Administtração, limitada às
quanntidades previstas no Annexo I do Eddital;
1.3. A
As requisiçõões serão expedidas peela FEMA e assinadas pelo serviddor responsáável pela
frota;;
CLÁUSULA SEGUNDA - DO
D PRAZO DE VIGÊNC
CIA
2.1. Este contraato tem sua vigência a ppartir de ................
2.2. Na data dee .... / .....// ..... o conttrato será considerado
c
automaticaamente extinto para
todoss os efeitos, qualquer sejam
s
os saaldos existentes de com
mbustíveis, independenntemente
da foormalização de Termo Rescisório,
R
ccom o que a CONTRAT
TADA concoorda.
2.3. Na hipótesee do forneciimento de toodo o volum
me contrataddo antes da data acima definida
e se necessário,, utilizado o disposto noo § 1º do arrtigo 65 da leei n.º 8.666//93, consideerar-se-á
enceerrado o pressente contraato.
CLÁUSULA TER
RCEIRA - DO
D PAGAM ENTO
Av. Gettúlio Vargas
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3.1. O pagam
mento será realizado nno prazo de 30 (trintaa) dias corrridos, contados da
respectivo Termo
T
de
apressentação daa nota fiscal na Seção de Material da FEMA, à vista do re
Receebimento Deefinitivo do objeto,
o
confoorme previssto no item 13.1.2.
1
3.2. As Notas Fiscais
F
que apresentarrem incorreçções serão devolvidas à contratadda e seu
venccimento deveerá ocorreráá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentaação válida;
a
prooposta com condição de
d pagamento diferentte da estipuulada na
3.3. Não será admitida
E
Cláussula 15 do Edital.
3.4. A FEMA não
n efetuarrá pagamennto por meiio de cobraança bancárria; os pagamentos
serãoo efetuadoss nas modaalidades “deepósito em conta” ou “boleto baancário”, devendo a
adjuddicatária inddicar o númeero de sua cconta corrennte, agênciaa e banco coorrespondennte.
3.5. Na ocorrênncia de atraso do paggamento poor culpa daa FEMA, o valor devido será
v
à do efetivoo pagamento, pela taxaa diária de 0,10%.
atualizado, da daata de seu vencimento
3.6. Igualmente,, em havendo antecipaação do paggamento, será utilizadoo o mesmoo deflator
diárioo de 0,10%.
CLÁUSULA QU
UARTA - DO
OS PREÇOS
S E DO EQU
UILÍBRIO ECONÔMICO
OFINANCEIRO
R
(----------), resultaante dos
4.1. O presente contrato teem seu valoor global esttimado em R$----preçoos unitários dos produtoos contrataddos de:
ITE
EM

QTDE

UN
NID.

DESCR
RIÇÃO

1

7.300

litrros

Gassolina comum
m

2

3.000

litrros

Etan
nol

3

1.000

litrros

Biod
diesel

4

15

litrros

5

25

litrros

6

8

unidades

Fluid
do para radia
ador

7

10

unidades

o de óleo pa
ara motores
Filtro
gaso
olina e flex

8

1

unid
dade

Filtro
o de ar veícu
ulo Spin 2016

9

2

unid
dade

10
0

2

unid
dade

11
1

3

unidades

VALLOR
UNITÁ
ÁRIO

VA
ALOR
TO
OTAL

o Lubrificante
e sintético pa
ara
Óleo
moto
or (SAE5W3
30) - Corsa
(201
11)
Óleo
o Lubrificante
e para motorr de
veícculo C4 Palla
as - 2013

Filtro
o de ar veícu
ulo Chevrolet
Corssa (2011)
Filtro
o de ar veícu
ulo Citroën C4
C
Palla
as (2013)
Filtro
os de combu
ustível para
moto
ores gasolina e flex

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
ssis – SP – 19807-130
Fone
e/Fax (18) 3
3302-1055 - www.fema.edu.br

36

Fundaçã
ão Educac
cional do
o Municíp
pio de Ass
sis
Ca
ampus “J
José Santilli Sobriinho”
o de combus
stível para
Filtro
moto
ores a diesel (trator Agra
ale
4.10
00)
o de combus
stível para
Filtro
moto
ores a diesel (trator
MassseyFergusson - 50)
Filtro
o de óleo pa
ara motores a
diessel
Óleo
o para motorres a diesel 15w
w40
Óleo
o para hidráu
ulico - SAE
30/IS
SO 100
Óleo
o para transm
missão – SAE
90

12
2

2

unidades

13
3

2

unidades

14
4

4

unidades

15
5

40

litrros

16
6

16

litrros

17
7

50

litrros

18
8

2

litrros

Óleo
o para direçã
ão hidráulica

19
9

6

littro

Fluid
do de freio

20
0

12

litrros

Óleo
o 2 tempos (sintético) roça
adeiras Shind
daiwa

4.2. A manutennção do equilíbrio ecconômico-finnanceiro inicial do Coontrato podderá ser
h
de sobrevirem
m fatos imprevisíveis ouu previsíveiss, porém
soliciitada pelas partes na hipótese
de coonsequências incalculááveis, retarddadores ou impeditivoss da execuçção do ajusstado, ou
aindaa em casoo de força maior, casso fortuito ou fato doo príncipe, configuranndo álea
econnômica extraaordinária e extracontraatual, ficanddo a cargo da
d interessaada a apressentação
p
da ocoorrência, seem o que o pedido
p
não será aceito..
de toodo tipo de prova
4.3. Caso o pagamento da parcelaa não seja efetuado no vencim ento pela falta do
ONTRATADA, e isso m otivar o bloqueio de
documento que deveria ter sido forneccido pela CO
n Cláusulaa 17 do Editaal, e não
entreega de produto, esta inccorrerá nas penalidadees prevista na
será paga a atuaalização de valor a que se refere o item 15.5 do
d Edital.
4.4. Para que os preçoss estejam ssempre atualizados, e visando toodo processamento
RATADA see obriga em fornecer, a cada ocorrrência de majoração
neceessário, a futura CONTR
ou reedução, cópia do doccumento coorrespondennte a ser utilizado no realinhameento dos
preçoos.
4.4.1. É de respponsabilidadde exclusivaa da CONTRATADA o fornecimennto dos documentos
compprobatórios dessas ocorrências.
4.5. A obrigatooriedade da contratadaa em forneccer documenntos para vvariação doss preços
contrratados vigeerá para todo o períodoo contratadoo, mesmo paara períodoss em que poossa não
haveer fornecimento dos produtos.
CLAUSULA QU
UINTA - DAS
S OBRIGAÇ
ÇÕES
Av. Gettúlio Vargas
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5.1. S
São obrigaçções da CON
NTRATADA
A:
5.1.1. Manter, durante toda a execução do
d contratoo, em comppatibilidade com as
obrigaçõess assumidas, todas ass condições de qualificação e habbilitação exiggidas na
licitação.
c
o dos prazoos de entregga ofertadoss em propossta, nas quaantidades
5.1.2. O cumprimento
contratadaas, acrescidas se necesssário.
5.1.3. Arccar com todaas as despeesas diretass e indiretass relacionaddas com a execução
e
deste conttrato.
5.1.4. Daar ciência imediata e por escriito à CON
NTRATANTEE sobre quaisquer
anormalidaades que poossam afetaar a execuçãão do contraato.
5.1.5. Responder poor quaisquerr danos, perrdas ou preejuízos caussados diretaamente à
TANTE ou a terceiros decorrentees de sua culpa
c
ou doolo na execcução do
CONTRAT
contrato, não excluindo ou reeduzindo esssa responnsabilidade, a fiscalizaação da
TANTE em seu
s acompaanhamento.
CONTRAT
5.1.6. Ressponder pelos encargoos trabalhistas, prevideenciários, fisscais, comeerciais e
tributários, resultantes da execuução deste contrato, noos termos ddo artigo 71 da Lei
Federal nºº 8.666/93.
5.1.7. Oferrecer garantia total quaanto à qualiddade dos coombustíveis;;
5.1.8. Efeetuar imediaata e totalm
mente às suuas expensaas, sem quualquer ônuss para a
CONTRAT
TANTE, a suubstituição ddo combusttível que porr quaisquer razões tenhham sido
entregue comprovaddamente aadulterado ou contaminado, pportanto, foora das
q
constantes
c
dos Regulamentos
especificações técniccas e paddrões de qualidade
d Agênciaa Nacional dde Petróleo– ANP, e das
d portariaas do Deparrtamento
Técnicos da
Nacional de
d Combusttíveis – DN C em vigor.. O etanol a ser forneciddo deverá obedecer
o
rigorosamente às esspecificaçõees contidass no Regulamento Téécnico CNP 03/79
(Especificaações para álcool etílicoo hidratado combustíveel– AEHC).
5.1.9. Porr se tratar de fornecim
mento parceelado, e paara atendim
mento de exxigências
legais, o vencedor
v
daa licitação oobriga-se a fornecer à Seção de FFinanças daa FEMA,
mensalmeente e durannte toda a vvigência conntratual, origginais, cópiaas autenticaadas, ou
impresso obtido via Internet dass provas dee regularidadde com a SSeguridade Social e
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com o Funndo de Garaantia por Tem
mpo de Serrviço.
5.1.10. A CONTRATA
C
ADA não podderá subconntratar total ou parcialm
mente o objeeto deste
contrato, bem
b como cedê-lo
c
ou trransferi-lo no todo ou em parte.
5.2. S
São obrigaçções da CON
NTRATANTTE:
5.2.1.

Indicar form
malmente o servidor responsávvel pelo aacompanham
mento e

fiscalizaçãão da execução contratuual.
5.2.2. Mannter o equilíbbrio econôm
mico-financeeiro do contrrato.
5.2.3. Paggar à CONTR
RATADA oss valores deevidos, nas datas
d
avenççadas.
CLÁUSULA SEX
XTA - DAS SANÇÕES
S POR INAD
DIMPLEMEN
NTO
d adjudicattária em aceitar ou retirar a Nota dde Empenhho dentro
6.1. A recusa injjustificada da
do pprazo de 03
0 (três) dias
d
da ci ência da homologaçãão/adjudicaçção, caraccteriza o
desccumprimentoo total da obrigação aassumida, sujeitando-sse, sem prrejuízo das demais
mprida.
sançções previstaas, em multaa pecuniáriaa de 10% soobre o valor da obrigaçãão não cum
RATANTE ppoderá, garrantida a
6.2. Pela inexeccução total ou parcial do contratoo a CONTR
A as seguinttes sançõess:
defessa prévia, aplicar à CONTRATADA
6.2.1. adveertência;
6.2.2. multa indenizaatória pecuuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor
v
da
obrigação não cumpriida;
6.2.3. susppensão tem
mporária de participaçãão em licitaçção e impeddimento de contratar
c
com a Adm
ministração Pública porr prazo não superior a 02
0 (dois) anoos;
6.2.4. decclaração dee inidoneidaade para liicitar ou coontratar com
m a Adminnistração
Publica ennquanto perrdurarem oss motivos determinante
d
es da puniçção ou até que
q seja
promovidaa a reabilitação perantee a própria autoridade que aplicouu a penalidaade, que
será conccedida sem
mpre que a CONTRA
ATADA ressarcir a AAdministraçãão pelos
prejuízos resultantes e após deecorrido o prazo da sanção
s
apliccada com base no
subitem 6..2.3 desta cláusula.
6.2.5. as sanções
s
preevistas acim a poderão ser
s aplicadaas cumulativvamente, faccultada a
defesa preevia do interressado no rrespectivo processo,
p
noos seguintess prazos:
6.2.55.1. das sannções estabbelecidas noo item 6.2, subitens
s
6.22.1, 6.2.2 e 6.2.3,
6
no
prazzo de 05 (cinnco) dias úteeis da intimaação da CO
ONTRATADAA;
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6.2.55.2. da sançção estabeleecida no item 6.2, subittem 6.2.4, nno prazo de 10 (dez)
dias da aberturra de vista, podendo ser requeridaa a reabilitaação 02 (doois) anos
apóss a aplicaçãão da pena;
6.3. A inexecuçção total ou parcial do objeto tambbém autoriza a FEMA, conforme o caso, a
canccelar o pagamento deviddo, sem prej
ejuízo das saanções cabííveis.
d multa será
s
autom
maticamentee descontado de paggamento a que a
6.4. O valor da
NTRATADA tenha direitoo, originárioo de fornecim
mento anterrior, presente
te ou futuro.
CON
6.4.1. Não havendo possibilidade desssa forma de compensaçção, o valor da multa attualizado
MA, na con dição “à viista”. Na
deveerá ser pago pelo inaddimplente nna Tesouraria da FEM
ocorrrência do nãão pagamennto, o valor sserá cobraddo judicialmeente.
6.5. A aplicação das penaalidades preevistas nestaa cláusula é de compeetência exclusiva do
Direttor Executivoo.
TIMA - DOS
S RECURSO
OS ORÇAM
MENTÁRIOS
S
CLÁUSULA SÉT
7.1. As despesaas decorrenntes do pressente contraato correrão por conta dda seguinte dotação
orçam
mentária:

CLÁUSULA OIT
TAVA - DA RESCISÃO
O CONTRAT
TUAL
8.1. Sem prejuuízo das sannções previistas na clááusula sextaa deste, o ccontrato poderá ser
rescindido pela parte inoceente, desdee que demoonstrada quaalquer das hipóteses previstas
p
a
78 e aartigos 79 e 80 da Lei 8.666/93.
nos incisos de I a XVII, do artigo
ATANTE,
8.2. Também o contrato poderá serr automaticaamente rescindido pel a CONTRA
r
e do saldo ccontratual existente,
e
indeppendente daa formalizaçção de quaalquer ato rescisório
quanndo não mais existirem parâmetross para as atualizações
a
s/reajustameentos, situaçção que,
ocorrrendo, a CO
ONTRATADA
A declara suua concordâância expresssa.
8.3. A CONTRATADA declaara reconhe cer os direittos da Admiinistração, eem caso de rescisão
admiinistrativa prrevista no artigo 77 da LLei 8. 666/993.
D
ALTE
ERAÇÕES DAS QUA
ANTIDADESS DE SERVIÇOS
CLÁUSULA NONA – DAS
NTRATADOS
S
CON
9.1. A CONTRA
ATADA ficaa obrigada a aceitar, nas mesmas condiçõões contrataadas, os
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acrésscimos ou supressões que se fizzerem neceessários ao objeto, a ccritério excluusivo da
CON
NTRATANTE
E, até o limitte de 25% ddo valor atuaalizado do contrato.
c
9.2. E
Eventuais alterações
a
seerão obrigattoriamente formalizada
f
s por meio dde Termo Aditivo
A
ao
contrrato, respeittadas as disposições daa Lei Federaal nº 8.666/993.
CLAÚSULA DÉCIMA - DOS
S CASOS O
OMISSOS
10.1.. Aplicar-se--á a Lei nº 8.666/93, aatualizada, para os caasos porvenntura omissoos neste
termoo de contratto.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIM
MEIRA - DO
O FORO
F
da Coomarca de Assis,
A
Estado de São Paulo, parra dirimir
11.1.. Será competente o Foro
dúviddas oriundaas deste Teermo de C
Contrato, com renúnciaa de qualquuer outro por
p mais
privileegiado seja.
E, poor estarem ambas as partes
p
de p leno acordoo com as diisposições eestabelecidaas neste
Term
mo de Contrato, aceitam
m cumprir fieelmente as normas leggais e regulaamentares, assinam
o preesente em 03
0 (três) viass de igual effeito e teor, na presençça de duas ttestemunhaas abaixo
indicaadas:

Fundaçãão Educacioonal do Munnicípio de Asssis - FEMAA
C
CONTRATA
ANTE

Emppresa/pessooa física
C
CONTRATA
ADA

TESTTEMUNHAS
S:
Nom
me:
CPFF n.:

Nome::
CPF n.:

Av. Gettúlio Vargas
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Vila Nova Sa
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