PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATO

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 037/2018
ABERTURA:
DATA: 27/03/2018
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia-MS (SALA DE REUNIÃO), localizada na Av. Abílio
Espindola Sobrinho, Jardim Seriema, 570, Coronel Sapucaia/ MS.
A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS, através do Pregoeira designado pelo Decreto n° 075/2017,
de 01 de Junho de 2017, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima
indicado fará realizar licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo menor preço por item, nas
dependências da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no endereço supramencionado, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente à Lei 10.520/2002, lei 123/06, decreto
municipal 006/2009 do pregão e subsidiariamente, às normas da Lei nº 8.666/93 e suas modificações, que
regulamentam a licitação na modalidade Pregão.
1 - DO OBJETO
O presente Pregão tem por Objetivo a Aquisição de Combustíveis no Município de Campo Grande – MS,
combustível tipo: (gasolina aditivada, Etanol, Óleo diesel comum e Óleo Diesel S10), destinados ao
abastecimento, dos veículos e máquinas da frota desta Prefeitura de Coronel Sapucaia–MS, com entrega
parcelada, conforme necessidade das Secretarias Municipais, mediante solicitação, sendo utilizados bomba e
depósito do fornecedor na cidade de Campo Grande–MS, por um o período de (12) doze meses podendo ser
prorrogado com fulcro na lei de 8.666/93. Caso ocorra prorrogação da vigência do presente contrato, o
mesmo sofrerá reajuste de preço, em conformidades com as quantidades detalhadas no Anexo I - Proposta
de Preços, parte integrante da licitação em epígrafe.
2 - DOS ANEXOS
São partes integrantes deste Edital:
ANEXO I – Especificação, quantidade do Objeto e modelo de proposta.
ANEXO I-A – Termo de Referência.
ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento do edital, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520
de 17/07/2002;
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ANEXO III – Modelo Declaração relativa ao trabalho de menores, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99);
ANEXO IV – Modelo de Credenciamento;
ANEXO V – Modelo de Declaração de fato impeditivo;
ANEXO VI – Minuta de Contrato.
ANEXO VII – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO VIII – Do Recibo da Entrega do Edital
3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1
Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências inclusive
quanto à documentação, constantes neste Edital e seus anexos;
3.1.1 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas;
3.2 – NÃO SERÁ ADMITIDA NESTA LICITAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA:
3.2.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
3.2.2 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, suspenso ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas, em qualquer Estado ou Município da
Federação;
3.2.3 Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, e sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.2.2.4 Estrangeiras que não funcionem no País.
3.3 – DA PARTICIPAÇÃO POR REMESSA POSTAL:
É permitida a participação por remessa postal, no presente pregão, visando à ampliação da disputa, podendo
ser:
a) Por remessa postal, por carta registrada, aviso de recebimento, ou outro meio em que reste
comprovado, de forma inequívoca, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA – MS,
(mencionar a entidade promotora do certame) a tenha efetivamente recebido em tempo hábil para a
devida apreciação.
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3.2.1 - A remessa via postal deverá obedecer aos seguintes requisitos: A proposta de preço e os documentos
para habilitação deverão ser apresentados, na forma estabelecido neste Edital, e adicionalmente ao seguinte:
a) Referidos envelopes deverão ser acondicionados num terceiro envelope, igualmente fechado e
indevassável;
b) este terceiro envelope deverá conter em sua parte externa os seguintes dizeres: "nome do licitante",
"número da licitação", "número do processo", e, "data e horário da sessão pública dos procedimentos
do Pregão".
3.2.3 - As declarações de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e da Micro Empresa e EPP, será
apresentada fora dos Envelopes nº 1 e nº 2, porém encartada dentro deste terceiro envelope.
3.3.1 A remessa via postal implicará na renúncia do licitante em credenciar preposto para representá-lo na
sessão de procedimentos do Pregão, assim como importará preclusão do direito de ofertar lances verbais e
de manifestação de intenção de recorrer, e, ainda, na aceitação tácita das decisões tomadas na sessão
respectiva.
3.3.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA - MS, não se responsabiliza por eventuais
atrasos ou extravios das correspondências relativas às remessas via postal, a que não tenha contribuído, ou
dado causa.
4 . DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
4.1. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do art. 3 da Lei Complementar n 123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante
disposições constantes nos arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal.
4.2. As Microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que contenham alguma restrição na
documental FISCAL, deverão apresentar todos os documentos exigidos no edital.
4.2.1 Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, será assegurado o prazo de
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, (a pedido da empresa interessada), para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;
4.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1 do art. 44 da Lei Complementar n
123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n
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8.666/03, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
4.3. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
4.3.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (Cinco) por cento superiores à proposta mais bem
classificada.
4.4. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
4.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
4.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem nas hipóteses previstas no presente edital, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
4.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no presente edital, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta.
4.4.4. A microempresa e/ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar sua nova proposta por escrito,
assinada pelo seu representante legal, vedada proposta oral.
4.4.5. Só poderá ofertar nova proposta de preço à microempresa e/ou empresa de pequeno porte que estiver
presente, através de seu representante legal, no momento da abertura da licitação.
4.4.6. Caso o representante legal da microempresa e/ou empresa de pequeno porte não esteja presente
durante o certame, a Comissão Permanente de Licitação dará continuidade à sessão, decaindo o direito da
licitante de apresentar nova proposta.
4.4.7. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no “caput” do art. 44 da Lei Complementar n
123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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4.4.8. O critério de desempate previsto no item 4.3 do presente edital, em conformidade com o disposto no art.
44 da Lei Complementar n 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, Registro comercial, no caso de empresa individual, Ato constitutivo,
estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, Inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
5.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação
que contenha foto.
5.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.
5.4 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar n
123/06 e devido à necessidade de identificação pela Comissão Permanente de Licitação, deverão credenciarse acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação e apresentar a DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (modelo anexo VII),
assinada pelo seu proprietário ou sócios e por profissional habilitado no Conselho Regional de
Contabilidade.
5.5 - A Declaração supracitada deverá ser apresentada fora do envelope de documentação e proposta,
a qual deverá ser entregue a Presidente da Comissão de Licitação para que a empresa usufrua dos
privilégios da Lei nº123/06.
5.6 - O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente
será procedida pela Presidente da Comissão se o interessado comprovar tal situação jurídica através da
declaração supracitada.
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5.7 - O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo ao nome credenciado as
extensões ME ou EPP, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a Presidente da Comissão,
dos benefícios da Lei Complementar n 123/06 aplicáveis ao presente certame;
5.8 - A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como ”ME” e “EPP” competem às empresas
licitantes, representadas por seu proprietário ou sócios e pelo contador que, inclusive, se sujeitam a todas as
conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.
5.9 - A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº123, caracteriza o
crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da
sanção prevista no edital.
5.10 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
6

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1
A Proposta de Preços e os documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora,
determinados, em 02 (dois) envelopes, devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes
requisitos:
a)
Envelope A: Proposta de Preços
b)
Envelope B: Documento de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no item
8 deste Edital.
ENVELOPE "A" - PROPOSTAS DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
EDITAL DO PREGÃO Nº 015/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ:
ENVELOPE "B" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
EDITAL DO PREGÃO Nº 015/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ:
6.2
Os interessados deverão, após o credenciamento, apresentar declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei
10.520/2002. A mesma deverá ser entregue em separado dos envelopes de "Proposta" e "Documentação",
modelo Anexo II;
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6.3. A proposta de preço deverá ser apresentada conforme o formulário Proposta de Preços, anexo deste
Edital, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos, ressalvas ou entrelinhas, salvo
se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à
Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, de acordo com cada item
discriminado, em 01(uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
devidamente datada, rubricadas todas as folhas e a última assinada pelo representante legal do licitante
proponente, com carimbo do CNPJ da empresa, razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome, estado civil, profissão, CPF,
Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para fins de assinatura do contrato, além dos dados a
seguir:
a)
Preço unitário e total dos itens ofertados, em moeda corrente nacional;
b)
Prazo de validade da proposta; NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS DA ABERTURA DA
PROPOSTA;
6.4 - Os preços cotados serão firmes e irreajustáveis e deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou
que venham a incidir sobre o produto, inclusive o frete, carga e descarga, no local que a Prefeitura designar e
outros.
6.4.1 No preço da proposta em caso de divergência entre os valores unitários e totais, será considerado o
primeiro;
6.5 - Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais
como e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus Anexos;
6.6 - As propostas que não atenderem as exigências deste instrumento, bem como as que apresentarem
preço excessivo ou manifestadamente inexeqüível com os preços de mercado ou aquelas que ofertarem
alternativas, serão desclassificadas.
6.7 - Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado;
6.9 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
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6.10 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. A
apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
6.11 - O valor estimado para a presente contratação é de R$ 220.445,00 (Duzentos vinte mil, quatrocentos
quarenta e quatro reais).
7 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço de interesse
do licitante e os documentos que a instruírem será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo
com a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto (Municipal) nº 006/09 e, subsidiariamente, com as normas da Lei
8.666/93 e suas modificações e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já
determinado;
7.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, e para a prática dos demais atos do
certame.
7.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se
início ao recebimento dos envelopes.
7.4 - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e
posterior rubrica.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 - As propostas serão julgadas e a adjudicação será feita à proposta que apresentar o MENOR PREÇO
por ITEM e estiver de acordo com as normas deste edital.
8.2 - A proposta de preço para o item deverá ser apresentada de acordo com modelo próprio (Anexo I)
redigido em língua portuguesa, formulada sem rasuras ou entrelinhas, em uma via, assinada a última folha e
rubricadas as demais;
8.3 - Será proclamada pelo Pregoeiro a proposta de menor preço para o item definido neste Edital e seus
Anexos, bem como as propostas com preços até 10% superiores àquelas, ou as propostas das 03 (três)
melhores ofertas.
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8.4 - Aos proponentes proclamados conforme o item 7.3, será dado oportunidade para nova disputa por meio
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, para escolha das propostas de menor
valor para o item.
8.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes no item 11 deste Edital;
8.6 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério
de menor preço por item;
8.7 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito;
8.8 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitarias pelo licitante que a
tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito de atualizar seus dados no ato ou
conforme documentação apresentada na própria sessão, quando for o caso;
8.9 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus anexos, pelo Pregoeiro;
8.10 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação até a apuração de uma proposta que atenda a
todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicadas os serviços,
definidos no objeto deste Edital e seus Anexos;
8.11 - Identificada a proposta de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente,
para que seja obtido preço menor, qual seja, a aproximação do menor valor ofertado, ao valor estimado pela
Administração Pública;
8.12 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que,
ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que
poderá constar à assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito;
8.13 - Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, a Proposta será desclassificada;
8.14 - Não serão consideradas qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus
Anexos.
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9 - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO
9.1 - A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus quadros de pessoal empregados
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), Modelo ANEXO III.
9.2 - Proponente deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato que possa impedir a sua
habilitação neste certame, conforme modelo Anexo VI.
9.3 - Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial
ou, ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas dos respectivos originais para conferência pelo
Pregoeiro.
Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo responsável pela empresa, e demonstrações
contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei;
a.1) entenda-se por “na forma da lei” o seguinte:
Quando S.A., balanço patrimonial registrado (art. 289, caput e § 5º, da Lei Federal nº 6.404/76);
Quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do
livro Diário do qual foi extraído (art. 5º, § 2º, do Decreto Lei nº 486/69), autenticado pelo órgão competente do
Registro do comércio;
a.2) sociedades constituídas a menos de ano poderão participar do torneio apresentando o balanço de
abertura (observada a alínea b.1), assinado por contabilista habilitado e pelo responsável pela empresa;
a.3) as escrituras contábeis deverão comprovar patrimônio liquido de, no mínimo, 10% (dez por
cento) sobre o valor estimado no item 6.11.
a.4) as empresas dispensadas por lei de possuir livro Diário e que, efetivamente, demonstrem ter
exercido essa opção. Deverão comprovar possuir capital mínimo de 10% sobre o valor estimado, em
substituição às exigências previstos no sub item 5.1.1 “b3”,
b) Regularidade Fiscal e trabalhista (art. 29 da Lei 8.666/93):
• Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);
• Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
• Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da União ou Certidões Individuais até a expiração de seu prazo de validade/Certidão Negativa
de Débito (CND) do INSS, (específica), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da
empresa proponente, na forma da Lei;
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• Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou
sede da empresa proponente, na forma da Lei.
• Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa proponente na forma da Lei.
• Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de Débitos) emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa proponente na forma da Lei, abrangendo todos
os tributos municipais.
• CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Alvará de Licença Sanitária 2018 de titularidade da empresa licitante, expedido pelo órgão competente da
esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante, pertinente com o objeto licitado.
• Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data
de expedição dos últimos 30 (trinta) dias;
• Certificado, autorização ou licença para o funcionamento de Posto de revenda de combustível, ANP;
9.4 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado;
9.5 - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente.
10 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1 - Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, através de
petições protocoladas, encaminhadas ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, da
Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no endereço supra mencionado. Caberá ao pregoeiro decidir
sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.
10.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do certame.
11 - DOS RECURSOS
11.1 - Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso,
ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de recurso e
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
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11.3 - Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
11.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata.
11.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão
Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS, nos dias úteis, no horário de
07:00 às 12:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax ou após terem
vencidos os respectivos prazos legais.
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e de ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto, perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2 - Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim
sucessivamente, nos termos da legislação vigente.
12.3 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, será aplicada a regra do
Decreto Municipal. Sujeitando-se o licitante desistente às penalidades previstas, sem prejuízo da aplicação de
outras cabíveis;
12.4 - O descumprimento dos prazos fixados ou das especificações exigidas, ensejará a aplicação ao
inadimplente de multa, garantida defesa prévia, no valor de 0,5% (meio) por cento por dia corrido, calculada
sobre o valor do produto não entregue fora do prazo, ou ainda em desacordo com as especificações, até o
limite de 15% (quinze) por cento;
13

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13. 1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação correrão à conta de recursos próprios
da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia – MS, e Contas Convênios das Secretarias, conforme anexo,
pela dotação orçamentária:
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3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0601.2-129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST.
SOCIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000
/
FICHA: 013
R$ 10.720,00 (dez mil e setecentos e vinte reais)
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0500.2-127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0002
/
FICHA: 058
R$ 16.820,00 (dezesseis mil e oitocentos e vinte reais)
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0500.2-107 GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0002
/
FICHA: 009
R$ 55.815,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e quinze reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2-162 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 002
R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
04.122.0002.2-109 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 032
R$ 22.110,00 (vinte e dois mil e cento e dez reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
04.122.0002.2-142 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 170
R$ 10.145,00 (dez mil e cento e quarenta e cinco reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2-110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0001.000000
/
FICHA: 068
R$ 27.720,00 (vinte e sete mil e setecentos e vinte reais)
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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.451.0406.2-138 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE DESENV. E INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 133
R$ 30.265,00 (trinta mil e duzentos e sessenta e cinco reais)

14 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
14.1 O fornecimento do objeto licitado será mediante abastecimento dos veículos direto na “bomba”, com
autorização de Ordem de Compra da Prefeitura de Coronel Sapucaia - MS.
14.2 O período de fornecimento do objeto licitado será da data de assinatura do contrato até 12 meses,
podendo ser prorrogado com fulcro na lei de 8.666/93. Caso ocorra prorrogação da vigência do presente
contrato, o mesmo sofrerá reajuste de preço.
14.3 O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias nos fornecimentos até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato.
15 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 O sistema de pagamento dos objetos desta licitação será efetuados em até 30 (trinta) dias, através de
apresentação de nota fiscal correspondente ao que foi efetivamente fornecido, devendo a nota fiscal estar
devidamente atestada por quem de direito nos locais de entrega.
15.2 Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa
eventualmente aplicada;
15.3 Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstância que desaprove liquidação, a mesma
ficará pendente e o pagamento sustado, até que adjudicatória tome as medidas saneadoras necessárias;
15.4 O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta – corrente da licitante vencedora,
através de ordem bancária, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do
Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito, ou diretamente,
no setor financeiro da prefeitura.
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 O edital estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Coronel Sapucaia - MS, no endereço constante no preâmbulo deste edital;
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16.2 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrição;
16.3 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;
16.4 Fica assegurada à Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS o direito de no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência
aos participantes, na forma da legislação vigente;
16.5 Após a homologação da licitação o licitante vencedor será convocado por escrito para, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, retirar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada no Anexo VI,
adaptado à proposta vencedora;
16.6 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato do contrato na imprensa Oficial,
conforme dispõe a legislação vigente;
16.7 Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS não será em nenhum caso, responsável por esses custos,
independente da condução ou do resultado do processo licitatório;
16.8 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação;
16.9 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
16.10 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;
16.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário;
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16.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal
de Coronel Sapucaia- MS;
16.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta,
durante a realização da sessão pública de pregão.
16.14 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;
16.15 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação;
16.16 Os casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº
8666/93 e suas alterações posteriores;
16.17 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o de Amambai – MS, com exclusão de
qualquer outro.

Coronel Sapucaia/MS, 12 de Março de 2018.

ONILDES BARROS RODRIGUES
Pregoeiro/Decreto 075/2017
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ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS
PROCESSO/MODALIDADE:

TIPO DE JULGAMENTO:

0037/2018 - PREGÃO Nº 0015/2018

MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – MS, COMBUSTÍVEL TIPO: (GASOLINA ADITIVADA,
ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS
DA FROTA DESTA PREFEITURA DE CORONEL SAPUCAIA–MS, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, SENDO UTILIZADOS BOMBA E DEPÓSITO DO FORNECEDOR
NA CIDADE DE CAMPO GRANDE–MS, POR UM O PERÍODO DE (12) DOZE MESES.
PROPONENTE:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE/UF:

CEP:

TELEFONE/FAX:

DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA):

E-MAIL

VALIDADE DA PROPOSTA:

LOCAL E DATA:

LOTE

ITEM

CÓDIGO

0001

1

20485

0001

2

20062

0001

3

0001

4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

VALOR
MÁXIMO

MARCA OFERTADA

VALOR
UNITÁRIO

UNID.

QUANTIDADE

ETANOL

L

10.000,000

3,64

0,00

0,00

GASOLINA ADITIVADA

L

23.500,000

4,45

0,00

0,00

00132

ÓLEO DIESEL COMUM

L

10.000,000

3,81

0,00

0,00

20064

ÓLEO DIESEL S-10.

L

10.500,000

3,94

0,00

0,00

VALOR TOTAL

R$ 0,00

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no
Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2018, bem
como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer
discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que
dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que
possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por
erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa
à realização integral de seu objeto.

NOME E ASSINATURA

VALOR TOTAL

CARIMBO CNPJ
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ANEXO I-A – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2018
1.1. DO OBJETO
1.1. Tem por objeto a seleção de empresa no ramo visando à aquisição de Combustível tipo (gasolina
aditivada, Etanol, Óleo diesel comum e Óleo Diesel S10), destinados ao abastecimento, dos veículos e
máquinas da frota desta Prefeitura de Coronel Sapucaia–MS, com entrega parcelada, conforme necessidade
das Secretarias Municipais, mediante solicitação, sendo utilizados bomba e depósito do fornecedor na cidade
de Campo Grande–MS, por um o período de (12) doze meses podendo ser prorrogado com fulcro na lei de
8.666/93. Caso ocorra prorrogação da vigência do presente contrato, o mesmo sofrerá reajuste de preço. Em
conformidades com as quantidades detalhadas neste Termo de Referência deste Edital.
1.2. DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
1.2.1. Menor preço por item.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A referida aquisição é necessária para o abastecimento da frota de veículos da Prefeitura de Coronel
Sapucaia-MS, para deslocamento dos servidores ou para atendimento a população com objetivo de cumprir
suas atividades finalísticas em viagens até a Capital do estado.
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E VALOR REFERÊNCIA UNITÁRIO E TOTAL
TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE

ITEM

CÓDIGO

0001

1

20485

0001

2

20062

0001

3

0001

4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

UNID.

QUANTIDADE

ETANOL

L

10.000,000

3,64

36.400,00

GASOLINA ADITIVADA

L

23.500,000

4,45

104.575,00

00132

ÓLEO DIESEL COMUM

L

10.000,000

3,81

38.100,00

20064

ÓLEO DIESEL S-10.

L

10.500,000

3,94

41.370,00

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL MÁXIMO

R$ 220.445,00

3.1 DO PREÇO
3.2. Estima-se o valor do objeto desta licitação em R$ 220.445,00 (Duzentos vinte mil, quatrocentos
quarenta e quatro reais).
3.3. Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos,
compreendendo os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e as despesas decorrentes do fornecimento,
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da
Av. Abílio Espíndola Sobrinho nº 570 , Jardim Seriema, Coronel Sapucaia – MS
Fones: (67) 3483 – 1144 / Fone/Fax: (67) 3483 - 1038

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATO

legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito.
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0601.2-129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSIST.
SOCIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000
/
FICHA: 013
R$ 10.720,00 (dez mil e setecentos e vinte reais)
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0500.2-127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0002
/
FICHA: 058
R$ 16.820,00 (dezesseis mil e oitocentos e vinte reais)
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0500.2-107 GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0002
/
FICHA: 009
R$ 55.815,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e quinze reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2-162 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 002
R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
04.122.0002.2-109 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 032
R$ 22.110,00 (vinte e dois mil e cento e dez reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
04.122.0002.2-142 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DESENV. ECON. SUSTENTÁVEL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 170
R$ 10.145,00 (dez mil e cento e quarenta e cinco reais)
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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2-110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0001.000000
/
FICHA: 068
R$ 27.720,00 (vinte e sete mil e setecentos e vinte reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.451.0406.2-138 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE DESENV. E INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 133
R$ 30.265,00 (trinta mil e duzentos e sessenta e cinco reais)

5. DAS INFORMAÇÕES
5.1. As informações inerentes a este Pregão poderão ser obtidas, pelos interessados, junto a CPL,
estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, na Av. Abílio
Espindola Sobrinho, nº 570, Jardim Siriema, na cidade de Coronel Sapucaia - MS, telefone (0xx67) 34831144 e 3483-1038.
6. DA CONTRATAÇÃO
6.1. Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos
dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.
6.2. O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após
regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia-MS.
6.3. O prazo de vigência do contrato será por 12 meses, contados da data da sua assinatura.
6.4. Na hipótese de a(s) licitante (s) convocada (s) não assinar(em) o(s) contrato(s) no prazo mencionado
no subitem anterior, a Prefeitura de Coronel Sapucaia - MS, convocará a (s) licitante (s) remanescente (s),
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo.
6.5 - A licitante CONTRATADA ficará obrigada a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem
necessários na prestação dos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global
atualizado do Contrato, obedecendo-se as condições inicialmente previstas.
6.6 - Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido, mediante consenso entre
os CONTRATANTES.
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7. DO PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, pela Prefeitura
Municipal de Coronel Sapucaia - MS, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com
os quantitativos entregue, e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente atestadas e
visadas, por servidor da Prefeitura.
7.1.1 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade
com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará por meio de
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos (TRIBUTOS
FEDERAIS/INSS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT).
7.2. Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da contratada, o prazo terá sua contagem
suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então,
prosseguimento à contagem.
7.3. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à contratada,
aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a título de compensação financeira, que será o produto resultante do
mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês
correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.
7.4. Entende-se por atraso o período que exceder o trintídio previsto no subitem 7.1.
7.5. O Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, as prestações
dos serviços não estiverem de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
7.6. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Pregão.
7.7. Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu critério, poderá
devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a justificativa da parte que considerar indevida.
7.8. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de
atendimento das condições contratuais.
7.9. O Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso
que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
8.1. O fornecimento do objeto licitado será mediante abastecimento dos veículos direto na “bomba”, com
autorização de Ordem de Compra da Prefeitura de Coronel Sapucaia - MS.
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8.2. Período de fornecimento do objeto licitado será da data de assinatura do contrato até 12 meses
8.3. O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias nos fornecimentos até o limite de 25% do valor inicial atualizado
do contrato.
8.4. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, subsidiariamente, as disposições da Lei
Federal n.º8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Constituem obrigações da Contratada, além das demais previstas neste Contrato ou dele
decorrentes:
I – Entregar os produtos, objeto deste Contrato, no prazo proposto e em conformidade com as
especificações e quantidades exigidas no Edital;
II – Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação que deu origem a este ajuste;
III – Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos, taxas e fretes que forem devidos em
decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social,
encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se
fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado;
IV – Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo comportamento
de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados
ao Contratante ou a terceiros;
V – Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos
os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais;
VI – Responder perante o Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua
demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por
erros relativos à execução do objeto deste Contrato;
VII – Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para o
Contratante;
VIII – Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes, juntando
cópia da solicitação de entrega (requisição);
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IX – Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se
por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
X – Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.
XI – A empresa vencedora será responsável pela substituição, troca ou reposição dos produtos se,
porventura, forem entregues com qualquer defeito, avaria ou incompatibilidade com as especificações
deste Termo de Referência.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1. Constituem obrigações do Contratante:
I – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;
II – Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se fizerem
necessários à execução do fornecimento;
III – Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste Contrato;
IV – Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato;
V – Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
VI – Fiscalizar o presente Contrato através do Órgão competente;
VII – Acompanhar a entrega dos equipamentos efetuada pela Contratada, podendo intervir durante a
sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da entrega.
11. DO REAJUSTE
11.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.
11.2. Caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro, a licitante vencedora poderá requerer
formalmente ao MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA / MS, via Procuradoria Geral do Município, a
revisão dos valores pactuados, relatando em detalhes os fatos e anexando documentos oficiais que
comprovem o alegado desequilíbrio.
12. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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12.1. A fiscalização dos produtos entregues será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor
designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS, o que não exclui e nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e
quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.
13. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO
13.1. Os quantitativos serão fornecidos parcelados, até que seja atingida a quantidade total adquirida, em
atendimento às requisições escritas expedidas.
13.1.1. Os abastecimentos serão efetuados somente com a apresentação das requisições e nas
quantidades estipuladas naquele documento;
13.1.2. O fornecimento dos produtos contratados se dará a partir da assinatura do Contrato.
13.1.3. As requisições serão em formulário padrão da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
13.1.4. Os produtos contratados deverão ser entregues no ato do recebimento da respectiva requisição.
13.1.5. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.
14. ELABORADO POR:

Jhonatan Cavalheri
Assessor Especial.
14.1- De acordo. Aprovo os termos constantes no mesmo.

Jairo Horts Martins
Secretário Mun. de Desenv.Econômico e
Sustentável

Adriano Vermohlen Vilhalva
Secretário Municipal de Finanças

Maria Eva Gauto Flor Eringer
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Ivone Paetzold
Secretária Municipal de Assistência Social
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Aldacir Cardinal
Secretário Municipal de Infraestrutura

Flavio Galdino
Secretário Municipal de Saúde

Adriane Paetzold
Secretária Municipal de Administração e
Gestão
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ANEXO II
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

(DEVE CONSTAR FORA DO ENVELOPE DA PROPOSTA)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

DECLARAÇÃO

______________________, CNPJ Nº ______________, sediada AV/RUA: ____________, n°_____, Bairro,
declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº
10.520,00, de 17/07/2002, licitação modalidade Pregão Presencial nº 015/2018, Prefeitura Municipal de
Coronel Sapucaia - MS, ciente das penalidades cabíveis.

_____________________, ________ de _____________ 2018.

_____________________________
Representante Legal
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ANEXO III
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

__________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a)_________________, portador (a) do Registro Geral nº ________SSP/____ e CPF nº ___________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis anos).
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

_________________, ____ de ________ 2018.

_________________________________
Representante Legal

Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO IV
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
(DEVE CONSTAR FORA DO ENVELOPE DA PROPOSTA).

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o (a) _______________, portador (a) da Cédula de Identidade nº _______
SSP/___ e inscrito(a) no CPF sob nº _________, a participar das licitações na modalidade de Pregão
Presencial nº 015/2018, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia -MS, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa
_________________________, Bem como formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos
inerentes ao certame.

____________________, _____ de _________ 2018.

______________________________
Representante Legal
FIRMA RECONHECIDA
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ANEXO - V
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

NOME DA EMPRESA: ___________________ CNPJ nº _____________, sediada AV/RUA:
______________, n° ______- Bairro, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 015/2018,
realizado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

__________________-____, ____ de _______ 2018.

_________________________________
Representante Legal
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
CONTRATO Nº ..............................
TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA-MS E A
EMPRESA ......................................
Processo Administrativo nº 037/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018.
I - CONTRATANTES: MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA (MS), pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Av. Abílio Espindola Sobrinho, nº. 570, Jardim Siriema, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.
01.988.914/0001-75 doravante denominada CONTRATANTE e a empresa __________, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, estabelecida à AV/Rua: _________, nº ____, ______, na cidade de _______(____), inscrita
no CNPJ/MF nº. _________, doravante denominada CONTRATADA.
II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE Sr (a) ___________ e a CONTRATADA neste ato
representada pelo Sr (a) ________, residente e domiciliado à Rua/Av: _____, nº ____, na cidade de _______,
portador do RG ____ emitida pela _____ e Inscrito no CPF sob o nº _______, celebram o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.
III - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é firmado com base no resultado do Processo de
Administrativo nº 037/2018, na modalidade Pregão Presencial nº 015/2018, tipo menor preço por item,
homologada no dia _______ de _______, e rege-se por todas as disposições contidas naquele Edital,
bem como as disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002.
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) – Aquisição de Combustíveis no Município de Campo Grande – MS,
(Gasolina e Óleo Diesel Comum e S10), destinados ao abastecimento dos veículos oficiais e ambulâncias do
Município de Coronel Sapucaia - MS, nas viagens realizadas à Capital do Estado, mediante requisição, sendo
utilizado bomba e depósito do fornecedor com fornecimento parcelado por um período de (12) doze meses,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.
CLÁUSULA SEGUNDA (DO REGIME/FORNECIMENTO) – O objeto deste contrato será em regime de
fornecimento de combustível para veículos oficiais.
PARÁGRAFO ÚNICO (DO RECEBIMENTO DO OBJETO) – O fornecimento de combustível será
acompanhado nos termos dos arts. 67 e 73 da Lei.
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CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global do contrato é de R$ .......................
(................................), conforme proposta da Contratada constante no Processo e da Ata de apuração,
correspondendo ao objeto definido na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na
cláusula sexta.
Itens....
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser reajustado para restabelecer o que foi pactuado inicialmente
para o fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial, na hipótese de
sobrevir fatos imprevisíveis, ou previsíveis de conseqüências incalculáveis e impeditivos do fornecimento dos
combustíveis, mediante a apresentação do requerimento á Secretaria Municipal de Administração, com as
devidas justificativas técnicas, bem como, apresentar portaria ou decreto que regulamenta o aumento
(Governo da esfera Estadual/Federal – Petrobrás), anexando as notas fiscais posteriores e anteriores que
demonstram tal reajuste.
CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA) – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação
correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0601.2-129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA E
ASSIST. SOCIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000
/
FICHA: 013
R$ 10.720,00 (dez mil e setecentos e vinte reais)
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0500.2-127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0002
/
FICHA: 058
R$ 16.820,00 (dezesseis mil e oitocentos e vinte reais)
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0500.2-107 GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0002
/
FICHA: 009
R$ 55.815,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e quinze reais)
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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2-162 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 002
R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
04.122.0002.2-109 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 032
R$ 22.110,00 (vinte e dois mil e cento e dez reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
04.122.0002.2-142 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DESENV. ECON.
SUSTENTÁVEL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 170
R$ 10.145,00 (dez mil e cento e quarenta e cinco reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0400.2-110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0001.000000
/
FICHA: 068
R$ 27.720,00 (vinte e sete mil e setecentos e vinte reais)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.451.0406.2-138 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE DESENV. E INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00.01.0000.000000
/
FICHA: 133
R$ 30.265,00 (trinta mil e duzentos e sessenta e cinco reais)

CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento será efetuado em até 30 dias, na tesouraria da
Prefeitura Municipal, mediante a apresentação de fatura emitida pela Contratada em correspondência ao
objeto executado. Os fiscais do contrato conferirão cada fatura e atestarão a execução e o fornecimento em
conformidade com o ato convocatório. O processamento do pagamento observará a legislação pertinente à
liquidação da despesa.
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CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO) – O prazo de vigência do presente contrato será de (12) doze meses,
podendo ser prorrogado com fulcro na lei de 8.666/93. Caso ocorra prorrogação da vigência do presente
contrato, o mesmo sofrerá reajuste de preço.
CLÁUSULA SETIMA (DA FISCALIZAÇÃO) – Cabe a Contratante, a seu critério e através de servidor
designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização
de todas as fases do fornecimento e do desempenho da Contratada, sem prejuízo do dever desta de fiscalizar
seus empregados, prepostos ou subordinados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A existência e a atuação da fiscalização da Contratante em nada restringe a
responsabilidade integral e exclusiva da Contratada quanto à integridade e à correção do fornecimento a que
se obrigou, sua conseqüência e implicação perante terceiros, próximas ou remotas.
CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES) – A Contratada é obrigada a corrigir, reparar, remover ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem danos aos
veículos resultantes da execução do combustível empregado e arcar com os reparos de concertos dos
veículos.
CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES) – À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão
aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: a) advertência, nas
hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; b) multa, que não excederá, em
seu total, 2% (dois por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o
serviço; (Lei Estadual nº 287/79, art. 226); c) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento para contratar com a Administração Municipal de Coronel Sapucaia, por prazo não superior a
dois anos, na hipótese de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a obra; d)
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de
ilícito penal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do caput desta cláusula,
poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, sendo descontável da
garantia que houver sido prestada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada além da perda
desta, responderá a contratada pela sua diferença, que será descontada de eventuais créditos que tenha em
face do contratado, sem embargo deste rescindir o contrato e/ ou caberá-la judicialmente.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Ocorrendo atraso na execução, por culpa da contratada, ser-lhe-á aplicada multa
moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora
independentemente de notificação ou interpelação.
PARÁGRAFO QUARTO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu
pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das
sanções previstas naquela Lei e no ato convocatório, e em comum acordo entre as partes.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não
poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, exceto se houver a
anuência da contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrente da boa e perfeita execução das obrigações
contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a
terceiros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas de notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações
vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
PARÁGRAFO QUARTO – A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da
Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste
contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO) – Em 20 (vinte) dias, contados de sua
assinatura, a Contratante providenciará a publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município de Coronel
Sapucaia-MS, em resumo, do presente termo de contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro contratado será o da Comarca de Amambai/MS,
excluindo qualquer outro. Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 02 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, juntamente com as
testemunhas abaixo.
______ - ______, Em ......................... de ......... de ...............

“Contratante” “Contratada”

TESTEMUNHAS:
1.____________________________
(Nome e CPF)

2.___________________________
(Nome e CPF)
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ANEXO VII
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
(DEVE CONSTAR FORA DO ENVELOPE DA PROPOSTA)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
A Empresa _________________, inscrita no CNPJ n° _______________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° _________
expedida pela SSP/MT e de CPF n° ______________ DECLARA, para fins do disposto no Edital de
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas
da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 123/2006.
DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
______________- __, ____, de ____________ de 2018.
____________________________________________
Representante Legal
RG: _________-SSP/___
CPF: ___________-___
_____________________________
(Profissional habilitado no CRC)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da
empresa licitante, e deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta de preço.
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ANEXO VIII
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
Preços e habilitação, a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro para que a empresa usufrua dos
privilégios da Lei nº123/06.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RETIRADA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
Empresa:
Endereço
CNPJ
Telefone
Fax
e-mail
Retirei do Departamento de Licitações, do Município de Coronel Sapucaia (MS), cópia do Edital do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, cujos envelopes de Propostas de Preços e Habilitação serão recebidos
pelo Pregoeiro às 09h00min no dia 27 de Março de 2018, no Departamento de Licitações e Contratos, da
Prefeitura do Município de CORONEL SAPUCAIA (MS).
É necessário o preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário.

Coronel Sapucaia - MS _______________, ____ de _________ de 2018.

Assinatura
SE O EDITAL FOR ADQUIRIDO ELETRONICAMENTE VIA E-MAIL, FAVOR ENCAMINHAR VIA FAX –
ASSINADO E CARIMBADO - O PRESENTE RECIBO) FAX (67) 3483-1038.
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