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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS-PR
PRAÇA DEP. NILSON BATISTA RIBAS, 131- CEP 86.680-000
FONE 0XX44-3312-1150
CNPJ 76.970.300/0001-65
MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°

/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
1— PREÂMBULO
1.1. O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- PR, pelo presente convida
Vossa Senhoria a participar do presente Certame Licitatório, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM„ acima identificada, cujo processo e
julgamento serão realizados em conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 8.666
de 21.06.93 e suas posteriores alterações sob as seguintes condições, completa e
atualizada pelas Leis n°s 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, lei n° 123/2006, além da Lei
10.520/02, de 17 de junho de 2002 e suas alterações e subsidiariamente com a Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislação aplicável.
1.2. O recebimento do Envelope n°01, contendo a Proposta de Preço, e Envelope n°02,
contendo a Documentação de Habilitação, dar-se-á até às 08h30 min do dia
de 2021 no Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal.
1.3. Abertura da presente licitação dar-se-á, em sessão pública, no Paço Municipal, Praça
Deputado Nilson Batista Ribas, 131, Centro, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS— PR, no
DEPARTAMENTO

DE

LICITAÇÕES,

às

09h00min

do

dia

de 2021 (art. 4°, V, da Lei 10.520/02).
1.4. Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública,
fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro
a ser definido.
2— OBJETO (art. 40, Ida Lei 8.666/93 e art. 3°, II da Lei 10.520/02)
2.1. Aquisições futuras de combustíveis (Gasolina, Etanol, e Óleo Diesel S10 e Óleo Diesel
S500) de forma fracionada, para abastecimento de veículos, ônibus, caminhões e
maquinários da frota municipal, conforme especificações e quantitativos contidos no
Anexo I — Tabela de referência, parte integrante deste Edital.
3- AQUISIÇÃO DO EDITAL (arts. 40, XVII e 32, § 5/ da 8.666/93 e art. 5°, caput, II e III
da Lei 10.520/02).
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3.1. O presente edital poderá consultado no Setor de Licitações, no horário das 08h00min
às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, no prédio da Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora Das Graças — Pr, situada à Praça Deputado Nilson Batista Ribas, 131 centro, ou
no endereço eletrônico

4— DOS VALORES MÁXIMOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 O Valor máximo para cada item e para a totalidade da licitação encontra-se abaixo
relacionado e que também se encontra indicado no Anexo ido presente edital:
Item

Descrição

Unid.

Quant. Valor Máx.

Valor Máx.

Unit. R$

Total R$

1

Gasolina comum

Litro

40.000

4,54

181.600,00

2

Etanol

Litro

60.000

3,39

203.400,00

3

Óleo diesel S 10

Litro

70.000

3,53

247.100,00

Oleo diesel S 500

Litro

80.000

3,44

275.200,00

Valor Máximo R$

907.300,00

4.2. As despesas relativas a este processo licitatário correrão por conta de recursos
previstos em Orçamento Municipal, conforme abaixo relacionadas:
ofg"

43 — 03.001.04.122.0003.2301.3.3.90.30.00.00 — 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
45 — 03.001.04.122.0003.2301.3.3.90.30.00.00 - 1511 - MATERIAL DE CONSUMO
109— 05.001.26.782.0004.2502.3.3.90.30.00.00 - 1000-MATERIAL DE CONSUMO
140— 06.001.15.452.0005.2601.3.3.90.30.00.00 - 1000- MATERIAL DE CONSUMO
141- 06.001.15.452.0005.2601.3.3.90.30.00.00.-..1504- MATERIAL DE CONSUMO
143- 06.001.15.452.0005.2601.3.3.90.30.00.00...-1511- MATERIAL DE CONSUMO
144 —06.001.15.452.0005.2601.3.3.90.30.00.00.-1512- MATERIAL DE CONSUMO
161- 06.001.15.452.0005.2602.3.3.90.30.00.00...-1000- MATERIAL DE CONSUMO
177- 06.001.15.452.0005.2605.3.3.90.30.00.00..-1000- MATERIAL DE CONSUMO

204- 07.001.10.301.0007.2705.3.3.90.30.00.00.-..1000- MATERIAL DE CONSUMO
205- 07.001.10.301.0007.2705.3.3.90.30.00.00...-1003- MATERIAL DE CONSUMO
314 —08.001.12.361.0010.2806.3.3.90.30.00.00..-1102- MATERIAL DE CONSUMO
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334- 08.00112361001028073390300000-1000- MATERIAL DE CONSUMO
335- 0800112361001028073390300000-1103- MATERIAL DE CONSUMO
336- 0800112361001028073390300000-1104- MATERIAL DE CONSUMO
358- 0800112365001028043390300000-1102- MATERIAL DE CONSUMO
377- 0800112365001028083390300000-1000- MATERIAL DE CONSUMO
378- 0800112365001028083390300000-1103- MATERIAL DE CONSUMO
379- 0800112365001028083390300000-1104- MATERIAL DE CONSUMO
400- 0800212361001028123390300000- 31116- MATERIAL DE CONSUMO
457- 1300108244000821313390300000-1000- MATERIAL DE CONSUMO
472- 1300208243000961363390300000-1000- MATERIAL DE CONSUMO
479- 1300308244000821333390300000-1000- MATERIAL DE CONSUMO
4.3 — O proponente que tenha seus preços contratados fica obrigado, no prazo de
validade do Pregão computadas as prorrogações, a aceitar, nas condições, os
acréscimos que se fizerem necessários, até 25% do valor inicial da proposta, atualizado
nos termos da legislação pertinente.
5— DA PARTICIPAÇÃO:
5.1. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:
a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
sak

b) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas federais,
Estaduais, e municipais, publicado na imprensa oficial ou CRC (Certidão de Registro de
Cadastro) do Município, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição;
c) Estrangeiras que não funcionarem no País;
d) Não será permitida a participação de Licitante que possua em seus quadros
servidores ou dirigentes da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, ou
qualquer vínculo com os mesmos, observando o disposto no artigo 9°, inciso III e
parágrafo 3°, da Lei n° 8.666/93.
6— DO CREDENCIAMENTO:

IFLS

4,2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS-PR
PRAÇA DEP. NILSON BATISTA RIBAS, 131- CEP 86.680-000
FONE 0XX44-3312-1150
CNPJ 76.970.300/0001-65
6.1 No dia, hora e local designados deverão se apresentar junto a Pregoeira e equipe de
apoio.
6.2. O credenciamento do representante junto a Pregoeira precederá ao ato de entrega,
dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de habilitação.
6.3 CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA:
6.3.1. O representante legal da empresa licitante participante deverá apresentar
em mãos, os seguintes documentos:
a) Cópia do RG e CPF (apresentado em conjunto com o original ou devidamente
autenticada em cartório ou por servidor público municipal ligada ao Departamento
de administração);
b) Termo de Credenciamento Assinado pelo Sócio Administrador da Empresa
(Modelo ANEXO III do Edital) via original.
7 — DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES:
7.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços
e os Documentos de habilitação serão pública, dirigida por uma Pregoeira em
conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determina no preâmbulo
deste edital.
7.2 O envelope da Proposta de Preço deverá apresentado fechado, contendo em seu
exterior as seguintes Informações:
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
PREGÃO PRESENCIAL N°

/2021

RAZÃO SOCIAL E N° DO CNPJ
7.3 o envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo
em seu exterior as seguintes informações:
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
PREGÃO PRESENCIAL N°

/2021

RAZÃO SOCIAL E N° DO CNPJ
7.4 As empresas licitantes através de seu representante legal só poderão adentrar na sala
onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos envelopes de Proposta de
Preços e Habilitação devidamente lacrados até o horário estabelecido.
7.5 Não serão aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de
julgamento do certame com envelopes de proposta e habilitação abertos.
7.6 Os documentos de credenciamento serão entregues a Pregoeira ou a Equipe de Apoio
ao adentrar se na sala.
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS:
8.1 A Proposta de Preços deverá será presentada em uma única via datilografada ou
impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas
de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas
e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da empresa
licitante.
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8.2 Na proposta de Preços deverão constar:
8.2.1. Razão social da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, n° da conta
corrente, agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (email);
8.2.2. Prazo de validade da proposta;
8.3 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta po,
caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
incluso os preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer
título nos itens a serem fornecidos sem ônus adicionais.
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8.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições neste edital e seus anexos, e no pleno reconhecimento de que não se
enquadram em nenhuma das situações impeditivas de participação a seguir enumeradas:
8.4.1 lnadimplência com fornecimento de itens junto a Prefeitura Municipal de
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, não configurando como tal as licitantes
formalmente prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado;
8.5 Em nenhuma hipótese poderão ser alterados o conteúdo da proposta apresentada,
Arak

seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar
evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade
competente do Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.
8.6 As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições estabelecidas
conforme Anexo I do edital.
8.7 Será desclassificada a empresa licitante que apresentar proposta de preços em
desacordo com os termos estabelecidos no item 8 deste edital.
9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
9.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM.
9.2 Serão classificadas pela Pregoeira, a licitante que apresentar a proposta de MENOR
PREÇO POR ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos
e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de MENOR PREÇO POR ITEM.
9.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas escritas.
9.4 Aos licitantes classificados serão dadas oportunidade para disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes
legais.
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9.5 A Pregoeira convida classificados, de forma sequencial, a apresenta classificada.
9.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta,
ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de
ordenação das propostas.
9.7 A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto a os valores apresentados
pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito.
9.8 Constatado o atendimento pleno as exigências editalícias, será declarada a licitante
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital e seus anexos, pela Pregoeira.
9.9 Se a oferta, não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias.
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a
todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora a ela adjudicada os
itens definidos neste edital e seus anexos.
9.10 Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance ou
proposta, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
menor preço.
9.11 Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de valores iguais,
observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e
consequentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de desempate por
sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2°, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na
própria sessão.
9.12 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital
e seus Anexos.
10. DA HABILITAÇÃO:
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10.1 Tendo sido aceitável a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, será aberto o
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições habilitatórias deverá apresentar:
10.2. Todas as Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope n° 2, os documentos
específicos para participação neste Pregão, devendo ser entregues sequencialmente e na
ordem a seguir, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes.
I — HABILITAÇÃO JURIDICA:
a) Cédula de Identidade autenticada de todas as sócias da empresa, do signatário da
proposta casa não seja sócio, acompanhada de procuração, em via original ou cópia
autenticada com fins específicos para representar a empresa junta a Prefeitura Municipal
de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS referente ao referido PREGÃO PRESENCIAL e
identificação pessoal;
b) Registro comercial, no caso de Empresa individual;
c) Ata constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrada, em se
tratando de saciedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de
documento de eleição de seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou;
e} Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou

autorização para funcionamento expedido pelo órgão

competente, quando a atividade assim o exigir obedecendo art. 28 da Lei n° 8.666/93.
II - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO -FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata a expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, de no máximo noventa dias antes da data da abertura dos envelopes,
caso não apresente seu prazo de validade;
III- REGULARIDADE FISCAL:
a) - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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b) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
c) — Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, ou alvará de Licença para
Funcionamento, relativa ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado;
d) - Certidão Negativa de Tributos Federal, fornecida pela Fazenda Federal;
e) - Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, fornecida pela
Secretaria de Fazenda Estadual.
f) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, fornecido pela Prefeitura
Municipal.
g) - Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei
h) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURÍDICA:
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7 0 da Constituição e
na Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999 (anexo IV do edital).
b) Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (anexo V do
edital).
c) Declaração, sob as penas do Art. 299, do código penal, que terá disponibilidade, caso
venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e ou condições
previstas em edital e termo de referência (Anexo VI do Edital);
d) Declaração de idoneidade da empresa licitante (anexo VII do edital);
e) Declaração referente ao art. 90, III, da Lei N° 8.666/93 conforme modelo em anexo IX.
f) - Comprovante de Autorização de venda ou revenda de petróleo expedido pela ANP Agência Nacional de Petróleo, em vigência.
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g) — Licença de operação expedida pelo IAP — Instituto ambiental do Paraná, em
vigência.
10.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em
cópia autenticada por cartório competente, ou, por servidor público municipal, em
publicação da imprensa oficial ou em cópias simples, sendo que não será permitido
autenticação de documentos, por servidor público municipal, no dia da realização do
certame licitatório
10.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
10.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, a Pregoeira considerará o proponente
inabilitado.
10.6 Aqueles que ensejarem declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos
termos do artigo 299 do Código Penal, ficarão sujeito às penas de reclusão, de 01(um) a
05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e
multa, se o documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7
da Lei Federal n° 10.520/2002.
11 — DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE:
11.1. Nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
11.1.1. Havendo alguma restrição da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de até cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vendedor do certame, prorrogáveis por igual
período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
dos débitos, a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
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efeito de negativa, eventual interposição de recurso contra a decisão que
declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.
11.2. A não regularização o previsto no item acima, implicará da decadência do prejuízo
das sanções previstas no art. 81 e Lei n 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, por ventura se
enquadrem na hipótese do Item 9.3, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito.
11.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5°/0(cinco por cento) superiores à proposta bem
classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte.
11.4. Ocorrendo o empate ficto proceder-se-á da seguinte forma:
11.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificadas
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
11.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que
por ventura se enquadrem na hipótese, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
11.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
11.6 Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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11.7 No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei
Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada.
11.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que
trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os documentos
de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4 0 do
Art. 3 0 da referida Lei.
12. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
12.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento da habilitação,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
edital.
12.2. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias uteis.
12.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designado nova data para a
realização do certame.
12.4. A ocorrência de impugnação deverão estar devidamente assinadas, com a
respectiva identificação do representante legal da empresa, bem como protocoladas no
setor de licitação da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (Pr).
12.5. As impugnações deverão estar devidamente fundamentadas, com a respectiva
identificação do representante legal da empresa, bem como protocoladas no setor de
licitação da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PR.
13. DOS RECURSOS:
13.1 Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, qualquer
licitante, desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e imediatamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das razões por escrito do recurso.
13.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
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13.3 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
13.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à autoridade
competente para publicação do resultado da licitação.
13.6. Os recursos deverão estar devidamente assinados com a respectiva identificação
do representante legal da empresa, bem como protocolados no setor de protocolo da
Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR.
14. DA VIGENCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO:
14.1 O Prazo de vigência deste pregão será de até 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado havendo acordo entre as partes de acordo com a Lei.
14.2 Os abastecimento de combustíveis serão feitos de forma fracionada e imediata
conforme a necessidade da Secretaria solicitante, através de Solicitação, Pedido ou
Autorização de fornecimento na quantidade solicitada;
14.3 O objeto adquirido através deste Pregão será abastecido na bomba de abastecimento
da empresa vencedora, após autorização de fornecimento expedido pela Secretaria
solicitante.
14.4 Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de
aquisição pelo Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
15.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal
junto ao município.
15.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
em qualquer obrigação que lhe te a si posta, em decorrência de penalidade ou
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
16.1 A recusa injustificada de entrega o item licitado da empresa com proposta classificada
na licitação conforme instruções deste edital ensejará a aplicação das penalidades
enunciadas no art. 87.da Lei Federal 8.666/93, com as alterações posteriores.
16.2 O atraso injustificado na entrega do item licitado após o prazo preestabelecido no
Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 dias;
b) 2% (dois por cento) a partir do dia 16° (décimo sexto) dia, até o 30° (trigésimo) dias de
atraso, configurando após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas dos
pagamentos eventualmente
16.3. Pela inexecução total ou parcial, a Contratante poderá aplicar às empresas, as
seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:
a) Advertência;
b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na
entrega dos itens;
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a
quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do
contrato;
d) Multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato
nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade
civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;
e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o
Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS—PR, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas
Federal, estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
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punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;
16.4 De qualquer sanção Imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso ao Município de NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS—PR, devidamente fundamentado.
16.5 A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita
às mesmas condições estabelecida neste Edital.
17 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação
ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "prática obstrutiva":
(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuração de alegações de prática;
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(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
18.1 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições
da Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/2002, com as alterações posteriores e dos demais
diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada
Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito.
18.2 Decairão do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até
o terceiro dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que
tal comunicação terá curso.
18.3 A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante dará ao direito de participar da
licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa da decisão relativa à matéria
impugnada.
18.4. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação,
aos termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para obter o
retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas da legislação
vigente.
18.5 A Pregoeira poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente
edital e seus anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega das
propostas. Tais aditamentos, modificações ou revisões, serão encaminhados através de
email, fac — símile, ou telegrama circular a todos os interessados tenham adquirido desta
licitação na hipótese de influírem substancialmente na elaboração das propostas, será
dada divulgação pela mesma forma o texto original, reabrindo-se inicialmente
estabelecido.
18.6. Na contagem dos os recursais deste edital serão excluídos o dia de início e incluído
o dia de vencimento, considerando-se o expediente normal.
18.7. Os itens eventualmente serão adquiridos de acordo com a necessidade do
Município.
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18.8 A contratada deverá fornecer os combustíveis, objeto desta licitação, de forma
fracionada e prontamente em posto (em bomba) de combustível, sempre que requisitado
através de autorização formal da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS — PR.
18.9 O combustível, uma vez solicitado deverá ser entregue pelo fornecedor, conforme
cronograma ou necessidade do órgão, de forma parcelada, a ele cabendo a total
responsabilidade quanto ao correto atendimento, no tocante ás especificações, condições
e obrigações.
18.10 Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com
relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos junto
a pregoeira no horário de 08h00m as 12h00m e das 13h30m às 17h00m.
19 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
a) Anexo I - Termo de Referência;
b) Anexo II - Minuta do contrato;
c) Anexo III —Termo de Credenciamento;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração cumprimento do Inciso XXXIII do art. 7 0 da Constituição
Federal;
f). Anexo V- Modelo de Declaração conhecimento de todas as informações e das condições do
Edital;
g) Anexo VI - Modelo de Declaração de conhecimento das condições previstas no edital;
i) Anexo VII - Modelo de Declaração de Idoneidade;
J) Anexo VIII — Modelo da Proposta de Preços;
I) Anexo IX - Declaração de Parentesco.
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ANEXO I -

TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Presencial n°

/2021

OBJETO: Aquisições futuras e eventuais de combustíveis (Gasolina, Etanol, e Óleo Diesel
S10 e Óleo Diesel S500), de forma fracionada, para abastecimento de veículos, ônibus e
maquinários de diversas secretarias municipais de Nossa Senhora das Graças, Estado do
Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I - Termo de Referência,
parte integrante do Edital.
1.

A planilha abaixo apresenta os itens com suas respectivas descrições,

quantidades e valores máximos estimados.

Item

Descrição

Unid.

Quant. Valor Máx.
Unit. R$

1

Gasolina comum

Litro

40.000

2

Etanol

Litro

60.000

3

Óleo diesel S 10

Litro

70.000

4

Óleo diesel S 500

Litro

80.000

Valor Máx.
Total R$

Valor Máximo R$

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A presente aquisição se justifica face à necessidade de abastecimento da Frota
Municipal, viabilizando, desta forma, a prestação de serviços públicos nas diversas áreas
de atuação deste Município (assistência social, saúde, educação, manutenção de vias
públicas, esporte, meio ambiente, etc.).
3. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:
3.1 - A contratada deverá fornecer os combustíveis, objeto desta licitação, de forma
fracionada e prontamente em posto (em bomba) de combustível, sempre que requisitado
através de autorização formal da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS -PR.
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Observações:
•

As quantidades constantes do anexo TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO são
estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.

•

Os valores constantes do anexo I, para os preços unitários, são os preços máximos
por produto que serão admitidos nesta licitação e deverá corresponder ao preço
unitário por item ao qual será acrescido a carga tributária incidente e frete, que
correrão à conta do licitante.

•

O produto cotado deverá obedecer às normas, ser de boa qualidade e atender
eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o
Código de Defesa do Consumidor;

•

Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se
enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação e imediata rescisão
do contrato.

•

O não cumprimento da obrigação ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei
8.666/93.

• As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos
casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93,
há substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já
mencionada.
•

O fornecedor convocado que não comparecer, não retirar o pedido de execução do
serviço no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na
ata/Contrato ou instrumento equivalente, estará sujeito ás sanções previstas neste
Edital.

• Verificada a não-conformidade da execução do objeto, o fornecedor deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
sujeitando-se às penalidades previstas neste Edital, nos termos do art. 69 da lei n°.
8.666/93.
•

A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto,
deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do n°. do Edital de Pregão,
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação do
documento fiscal para pagamento.
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•

O fornecimento em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e
na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o
caso.

4. FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS COMBUSTIVEIS:
4.1 A fiscalização da entrega dos produtos (combustíveis) será realizada pelo Secretário
Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, do Município, o Servidor Público
Municipal Luciano Cavalheiro.
5. PRAZO DE PAGAMENTO.
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.
5.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de
qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao reajustamento de preços.
6. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
6.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 meses ou após sua
execução total, contados a partir da data de sua assinatura.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA:
a) Entregar o objeto desta contratação, dentro do prazo e condições estabelecidos no
Termo de Referência, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de sua
inobservância;
b) Assumir o compromisso e a responsabilidade pela guarda do total sigilo sobre as
informações obtidas no curso dos trabalhos, ficando, sob as penas da lei, impedida de
divulgar e/ou utilizar em proveito próprio e/ou de terceiros toda e qualquer informação
relacionada com a Instituição;
c) Providenciar a imediata correção das alterações, deficiências e/ou irregularidades
apontadas por esta entidade;
d) Arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na
execução do objeto.
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e) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução contratual, não sendo mantidos quaisquer vínculos de natureza
trabalhista entre os técnicos da empresa que vier a ser contratada e o município.
f) Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere a presente licitação;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
contratante;
h) Arcar com todas as despesas com deslocamento;

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes da contratação;
b) Acompanhar a execução do contrato;
c) Comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas na entrega dos
combustíveis, formulando as exigências necessárias às respectivas regularizações;
d) Efetuar no prazo pactuado, o pagamento dos combustíveis efetivamente entregues,
mediante apresentação das notas fiscais / faturas devidamente atestadas;
e) Subsidiar a contratada de todas as informações necessárias à consecução deste objeto;
f) Convocar a qualquer momento o CONTRATADO para prestar esclarecimentos ou sanar
dúvidas decorrentes da execução do objeto.

09. DAS PENALIDADES/ SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
09.1A recusa injustificada de entrega o item licitado da empresa com proposta classificada
na licitação conforme instruções deste edital ensejará a aplicação das penalidades
enunciadas no art. 87.da Lei Federal 8.666/93, com as alterações posteriores.
09.2 O atraso injustificado na entrega do item licitado após o prazo preestabelecido no
Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 dias;
b) 2% (dois por cento) a partir do dia 16° (décimo sexto) dia, até o 30° (trigésimo)
dias de atraso, configurando após esse prazo a inexecução do contrato,
descontadas dos pagamentos eventualmente
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9.3. Pela inexecução total ou parcial, a Contratante poderá aplicar às empresas, as
seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:
a) Advertência;
b) Multa de 0,1°/0 (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso
na entrega dos itens;
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração
a quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da
assinatura do contrato;
d) Multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do
contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas
e danos que der causa;
e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar
com o Município de Nossa Senhora das Graças —PR, por prazo não superior a 2
(dois) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações
Públicas Federal, estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
9.4 De qualquer sanção Imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso ao Município de Nossa Senhora das
Graças — PR, devidamente fundamentado.
9.5 A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita
às mesmas condições estabelecida neste Edital.
10 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
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a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação
ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "prática obstrutiva":
(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuração de alegações de prática;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
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ANEXO II— MINUTA DO CONTRATO
Pregão Presencial n°
CONTRATO N°

/2021

QUE

CONTRATO
MUNICÍPIO

DE

NOSSA

SENHORA

/2021

DAS

CELEBRAM
GRAÇAS

E

ENTRE
A

SI,

O

EMPRESA

, Aquisições futuras e eventuais de combustíveis
(Gasolina, Etanol, e Óleo Diesel S10 e Óleo Diesel S500) de forma fracionada, para
abastecimento de veículos, ônibus e maquinários de diversas secretarias municipais de
Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, conforme descrições e quantitativos
contidos no Anexo I — Termo de Referência, parte integrante do Edital.
O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,
ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
, centro, em NOSSA SENHORA
DAS

GRAÇAS,

Estado

do

Paraná,

inscrito

representado

pelo

no

CNPJ

Prefeito

sob

o

Municipal,

n.°
Sr

, doravante denominado CONTRATANTE e a
, doravante denominada simplesmente

empresa

, com sede

CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob n°
na
Estado

cidade de
neste

ato

representado

, portador da cédula de identidade n°
, e inscrito no CPF sob n°
em decorrência do processo de licitação PREGÃO PRESENCIAL N°

/2021, com

fundamento na Lei Federal n.° 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores, e as
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
—Aquisições futuras e eventuais de combustíveis (Gasolina, Etanol, e Óleo Diesel S10 e
Óleo Diesel S500) de forma fracionada, para abastecimento de veículos, ônibus e
maquinários de diversas secretarias municipais de Nossa Senhora das Graças, Estado do
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Paraná, conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I — Termo de Referência,
parte integrante do Edital, Conforme as condições estabelecidas no Edital de Pregão de
Preço n°

/2021 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS VALORES.
2.1 O valor do presente contrato é de R$
Constante na proposta vencedora da licitação, aceito pelo CONTRATANTE, entendido
este como preços justos suficientes para a total execução do presente objeto, conforme
abaixo relacionado:
Item

Descrição

Unid.

Quant. Valor Max.
Unit. R$

Gasolina comum

Litro

40.000

2

Etanol

Litro

60.000

3

Óleo diesel S 10

Litro

70.000

4

Óleo diesel S 500

Litro

80.000

Valor Máx.
Total R$

CLÁUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO
3.1 - O pagamento à empresa contratada, será efetuado através de crédito bancário em
conta
Banco

corrente

n°

agencia

mensalmente, em até 10(dez) dias após a entrega dos

produtos, mediante apresentação de Nota Fiscal que deverá ser emitida em nome do
Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Estado do Paraná, Sito a
Centro

-

(44)

Fone

3312-1150

-

CNPJ:

As notas e documentos fiscais deverão
ser entregues no Setor de Tesouraria da Prefeitura.
3.2 - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser
contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
3.3. - O pagamento à licitante vencedora será efetuado pelo Setor de Tesouraria do
Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS após a entrega dos produtos, bem como
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encaminhamento de nota fiscal ao referido setor, e ainda após a verificação pelo setor
responsável a apresentação e regularidade de todas as certidões solicitadas para
habilitação da licitante ao processo licitatório.
CLÁUSULA QUARTA — CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO
4.1 a Contratada deverá fornecer o combustível, em bomba de abastecimento no posto
de combustível, prontamente sempre que requisitado através de autorização formal da
Prefeitura de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - Pr.
4.2 O Objeto deverá ser fornecido conforme cronograma ou necessidade do órgão, de
forma parcelada, cabendo a contratada total responsabilidade quanto ao correto
atendimento, no tocante as especificações, condições e obrigações.
4.3 A Contratada convocada que não comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado
ou não cumprir as obrigações estabelecidas, estará sujeita às sanções previstas neste
instrumento.
4.4 Quando comprovada uma dessas hipóteses no item anterior, a contratante poderá
indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízos da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.
4.5 O prazo de fornecimento pode ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 57, § 1.° da
Lei 8.666/93.
4.6 Verificada a desconformidade do produto com as especificações exigidas no edital, a
contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas sujeitando-se as penalidades previstas no contrato, nos termos do art. 69
da lei 8.666/93.
4.7 a Nota Fiscal/Fatura deve obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto,
deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número, do Edital do Pregão,
a fim de acelerar o tramite de recebimento do objeto e posterior liberação do documento
fiscal para pagamento.
CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
5.1 O prazo de vigência do presente contrato, objeto da presente licitação, será de 12
(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTES DOS PREÇOS

,ELS
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6.1 — Os preços não serão reajustados até o fim do prazo de vigência deste contrato,
senão aqueles casos previstos em Leis.
CLAUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Fornecer o objeto nas especificações estabelecidas, na forma das condições
determinadas neste Contrato, bem como as obrigações definidas no presente edital de
pregão, sem prejuízos decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
7.2 assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou pena!
relacionada ao fornecimento do objeto;
7.3 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na fase de habilitação de licitação;
7.4 Fornecer o objeto a partir do recebimento "Autorização de Despesa", durante toda a
vigência do contrato, pelo preço nele fixado;
7.5 Responsabilizar-se pela qualidade do combustível fornecido, sob pena de responder
pelos danos causados a contratante e/ou a terceiro na execução do contrato;
7.6 Todas as despesas relativas até o fornecimento do objeto, correrão por conta exclusiva
da contratada;
CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Requisitar o fornecimento do objeto quando necessário nas condições estabelecidas
neste contrato.
8.2 Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no
fornecimento do objeto.
8.3 Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidos neste contrato.
8.4 Comunicar a empresa qualquer irregularidades manifestada na execução do contrato
CLAUSULA NONA — DA RESCISÃO DO CONTRATO
Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pela a
CONTRATANTE:
a) O não cumprimento de prazos;
b) O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações do Edital;
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c) A lentidão na execução dos serviços, que leve a CONTRATANTE a presumir sua não
conclusão no prazo contratual;
d) O atraso injustificado no início dos serviços;
e) A subcontratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial deste
contrato;
f) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
g) A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou o município;
h) O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;
i) Razões de interesse público;
CLAUSULA DECIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta das seguintes
dotações orçamentárias: Exercício de 2021, abaixo relacionadas:

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 A recusa injustificada de entrega o item licitado da empresa com proposta classificada
na licitação conforme instruções deste edital ensejará a aplicação das penalidades
enunciadas no art.87.da Lei Federal 8.666/93com as alterações posteriores.
11.2 O atraso injustificado na entrega do item licitado após o prazo preestabelecido no
Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 dias;
b) 2% (dois por cento) a partir do dia 16° (décimo sexto) dia, até o 30° (trigésimo) dias de
atraso, configurando após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas dos
pagamentos eventualmente
11.3 Pela inexecução total ou parcial, a Contratante poderá aplicar às empresas, as
seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:
a) Advertência;
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b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na
entrega dos itens;
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a
quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do
contrato;
d) Multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato
nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade
civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa;
e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a
Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS — PR, por prazo não superior
a 2 (dois) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas
Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de
.0"

verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.
§ 1°A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade de entregar o objeto de acordo com o solicitado.
§ 2° Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das
penalidades previstas no presente contrato e na Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações
posteriores.
§ 3° A fiscalização por parte do CONTRATANTE, atribuída esta função para o Servidor
Municipal, Senhor Luciano Cavalheiro, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços
Urbanos, Administração,

não eximirá ou reduzirá em nenhuma

hipótese, as
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responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo
que não indicada pela fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA NATUREZA JURÍDICA
13.1 Este contrato reger-se pelas normas da lei Federal n 8.666/93, 10.520/02 e suas
alterações posteriores, que trata das licitações e dos contratos administrativos e demais
disposições legais e regulares aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 - Para dirimir questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Comarca de
Santa Fe - PR, com renúncia expressa a qualquer outro.
E, por estarem assim justos e contratados, declaram as partes
aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como
observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em
02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ( Pr ),

Contratante
TESTEMUNHAS:

/

Contratada
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(papel timbrado da empresa)
ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N°

2021

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do Sr.(a)

portador do RG
e

do

CPF

no

Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Estado de Paraná, modalidade Pregão
Presencial n°
poderes

/2021 , na qualidade de representante legal, o outorgando-lhe
para

pronunciar-se

empresa

em

nome

da

, bem como formular propostas, ofertar

lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos
inerentes ao certame.

de

Assinatura do responsável da empresa
(Carimbo com CNPJ da empresa)

de 2021
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO

NOME DA EMPRESA:
N° CNPJ:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N°

/2021

DECLARACÃO
( NOME DA EMPRESA ) , pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CPNJ n°
estabelecida a
Município de

, bairro

, estado de

CEP

através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no
edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que:
Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
Inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e Inciso V, art. 27, da lei 8.666/93, com
redação determinada pela lei 9.854/1999

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

,de

Assinatura do responsável da empresa
(Carimbo com CNPJ da empresa)

de 2021
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO

NOME DA EMPRESA
N° CNPJ
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial n°

/2021

DECLARACÃO

( NOME DA EMPRESA ) , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n°
, bairro

estabelecida a
Município de

, estado de

CEP

DECLARO, que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de todas as
informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concordo com
todos os itens estabelecidos no referido edital.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

de

Assinatura do responsável da empresa
(Carimbo com CNPJ da empresa)

de 2021
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO
NOME DA EMPRESA
N° CNPJ
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial n

/2021

DECLARAÇÃO

( NOME DA EMPRESA ) , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n
, bairro

estabelecida a
Município de

, estado de

CEP

através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no
edital de licitação DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a
disponibilidade, caso venha vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos
eou condições previstas no edital e termo de referência.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

de

Assinatura do responsável da empresa
(Carimbo com CNPJ da empresa)

de 2021
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

NOME DA EMPRESA
N° CNPJ
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial n°

2021

( NOME DA EMPRESA ) , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n°
estabelecida a
Município de

, bairro
, estado de

CEP

, através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no
edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que:
Esta apta a tomar parte do processo Licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma
Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federa!,
Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

, de

Assinatura do responsável da empresa
(Carimbo com CNPJ da empresa)

de 2021
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(Papel timbrado da Empresa)
ANEXO VIII
Pregão Presencial n°

/2021

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS"
Ilmo. Sr. (a) Pregoeiro (a):
A Empresa

, CNPJ n.°

completo)

, sediada (endereço

, se propõe a fornecer os artigos abaixo discriminados,

atendendo todas as condições estipuladas neste Edital de Licitação:
Item

Descrição

Unid. Quant.

1

Gasolina comum

Litro

2

Etanol

Litro

3

Óleo diesel S 10

Litro

4

—óleo diesel S 500

Litro

Marca

Valor Máx.

Valor Máx.

Unit. R$

Total R$

VALOR MAXIMO TOTAL
Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirandonos dos mesmos para elaboração da presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos:
1 — Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das
cláusulas da minuta do contrato em anexo;
2 — Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura
do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;
3 — Que prazo de entrega conforme dos produtos será de forma fracionada e conforme
solicitação.
4— Que nos preços propostos encontraram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, e quaisquer outro ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do
objeto da presente licitação;
5 — Que os produtos cotados são de ia linha e ótima qualidade.
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da
licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.
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PREFERENCIALMENTE BANCO OFICIAL
CONTA CORRENTE:
AGÊNCIA:
Local e data

Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente
(Carimbo com CNPJ da empresa)
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ANEXO IX

(Papel Timbrado da empresa)

(MODELO)
DECLARAÇÃO REF. AO ARTIGO 9°, III, DA LEI N° 8.666/93

[Denominação/razão social da sociedade empresarial] Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas — CNPJ n°

. [endereço da sociedade

empresarial] DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos dirigentes,
gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da
Administração Direta ou Indireta do Município, ou que o tenham sido nos últimos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data desta licitação, nos termos do inciso III do artigo 9°
da Lei Federal n° 8.666/93, e que não participam dos nossos quadros funcionais
profissionais que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escalões da Administração
Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses

de

de 2021
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