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DADOS GERAIS 
EDITAL DE LICITAÇÃO            PREGÃO PRESENCIAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 
 

I. REGÊNCIA LEGAL 

Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, atualizada pelas Leis nº 9.648/98 e Lei 
nº 9.854/99, Decreto Municipal 017/2010 e 015/2011, Lei Complementar n.º 123/06 e da Lei n.º 
11.488/07. 

 
II. ÓRGÃO INTERESSADO / SETOR 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE / COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO 

 
III. PROCESSO LICITATÓRIO IV. MODALIDADE 

PL Nº 001/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 
 

V. OBJETO 
Constitui objeto da presente licitação seleção da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE 
PREÇOS, para eventual fornecimento parcelado de combustíveis, para suprir as necessidades 
da Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, nos quantitativos e condições constantes do 
anexo I deste Edital, para o exercício de 2014. 

 
VI. TIPO / CRITÉRIO DE JULGAMENTO VII. PRAZO DE ENTREGA 

MENOR PREÇO / POR ITEM Imediato 
 

VIII. REALIZAÇÃO 
Sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Cruz do 
Capibaribe Localizada na Rua Manoel Rufino de Melo, 100 – Centro – Santa Cruz do Capibaribe 
– PE. Telefone/Fax – 081-3731-1397. 

 
IX. ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL 

DIA 13/02/2014 das 10h00min às 11h00min (Horário Local) – Credenciamento, recebimento dos 
envelopes de Proposta e Habilitação, à partir das 11h00min (Horário Local) – Abertura de 
Propostas e Fase de Lances. 

 
X. CONSULTAS AO EDITAL 

Pela internet, no site desta Câmara, no endereço www.camarascc.com.br como também afixado 
no quadro de avisos localizado no hall de entrada da CPL, no mesmo endereço acima citado. 

 
XI. ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta 
Licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 07h00min às 
13h00min, na Sala da CPL, no endereço acima citado ou através do telefone/Fax (81) 3731-1397. 

 
XII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Órgão 01 – Poder Legislativo 
Unidade 0100 – Corpo Deliberativo 
01.031.0103.2001.0000 – Manutenção das atividades legislativas 
Classificação da Despesa  – 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 

 

XIII. PREGOEIRO RESPONSÁVEL 
JOSEMAR SABINO DE OLIVEIRA 
Designado pela portaria nº 003, de 21 de janeiro de 2014. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, por 

determinação do Senhor Presidente, através do Pregoeiro Público, designado pela Portaria 003, 
de 21 de janeiro de 2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Fornecimento parcelado de combustíveis, nos 
quantitativos e condições constantes do anexo I, deste Edital; 

 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 
 

I Termo de Referência (Relação com descrição e quantitativo dos itens) 
II Modelo de Credencial 
III Declaração de conhecimento do edital e atendimento às exigências de habilitação 
IV Minuta da Ata de Registro de Preços 
V Minuta de Contrato 
VI Condições de fornecimento e dos requisitos para recebimento do objeto licitado. 
VII Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
VIII Modelo de solicitação de cadastro preenchido pelo licitante e enviado a CPL via E-

mail ou Fax. 
 
A licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 (que institui a 

modalidade de licitação denominada Pregão), pelo Decreto Municipal nº 017 de 21 de maio de 
2010 (que regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns, no âmbito do Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE e dá outras 
providências), Decreto Municipal n.º 015, de 16 de março de 2011 (que regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços no âmbito do Município de Santa Cruz do Capibaribe e dá outras 
providências) com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e respectivas alterações, pela LC nº. 
123 de 14 de dezembro de 2006 e da Lei n.º 11.488/07, e pelo estabelecido neste Edital.  

 
A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá conforme citação acima (item 

IX – Dados Gerais), na Sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Capibaribe localizada na Rua Manoel Rufino de Melo, 100 – Centro 
– Santa Cruz do Capibaribe – PE, e será conduzida pelo pregoeiro, com auxílio da equipe de 
apoio, conforme Portaria acima citada. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 – O Objeto do presente Pregão consiste no Registro de Preço para eventual Fornecimento 
parcelado de combustíveis, para Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, nos 
quantitativos e condições constantes do anexo I deste Edital, para o exercício de 2014. 

 
2. DOS ENVELOPES 
 
2.1 - Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. 
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2.2 - As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois 
envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas em decorrência do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 

Órgão 01 – Poder Legislativo 
Unidade 0100 – Corpo Deliberativo 
01.031.0103.2001.0000 – Manutenção das atividades legislativas 
Classificação da Despesa  – 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
4.1 – Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123 de 14 
de dezembro de 2006, a participação das microempresas e empresas de pequeno porte, terão 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere à preferência nas 
aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, observadas as seguintes regras: 
 
4.1.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
4.1.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
4.1.3 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o do artigo 43 da Lei 
Complementar nº 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
4.1.4 – Na presente licitação será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 
Fornecimento parcelado de combustíveis. 

[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 
Fornecimento parcelado de combustíveis. 

 [Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
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4.1.5 – Nesta modalidade (pregão presencial), o intervalo percentual estabelecido no § 1° do 
artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 
preço. 

 
4.1.6 – Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
4.1.6.1 – 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; 
 
4.1.7 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso I do caput do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
4.1.8 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
4.1.9 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei 
Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
 
4.1.10 – O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
5.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências 
contidas neste Edital e seus anexos. 
 
5.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 

b) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Governo do 
Estado de Pernambuco; 

 
c) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 
 
d) Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 
(dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos; 

 
e) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

 
f) Que tenham objetivo social incompatível com o objeto licitado. 
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g) Seja Servidor Público do Município de Santa Cruz do Capibaribe. 
 
6. DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com 
firma reconhecida do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno 
atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, conforme Modelo constante em anexo II, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprovem os poderes do mandante 
para a outorga. 

 
6.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
 
6.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 
 
6.4 - As empresas interessadas em participar do certame que não apresentarem nenhum dos 
documentos referidos no subitem 6.1 não poderão ofertar lances, manifestar intenção de 
interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada como 
única oferta a constante na Proposta de Preços (envelope 1). 
 
6.5 – Apresentar, quando for o caso, ser for beneficiário da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, conforme determina a Lei Complementar nº. 123 de 2006, uma CERTIDÃO 
SIMPLIFICADA de enquadramento de micro ou pequena empresa, expedida pela JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO da Sede da Empresa e/ou pela RECEITA FEDERAL, demonstrando 
que é albergado pelas benesses da Lei em comento. 
 
7 . DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO. 
 

O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido no ANEXO III deste Edital 
(Declaração de cumprimento das condições de Habilitação). A referida declaração deverá 
ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. O 
licitante credenciado de acordo com o item 6 poderá elaborar a referida declaração no início da 
sessão. 

 
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1 – As propostas de preços deverão ser apresentadas da seguinte forma: 
 
a) Em papel timbrado da proponente, datilografada ou impressa, redigidas no idioma português, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, por 
qualquer processo eletromecânico ou eletrônico, rubricadas em todas as folhas, devendo a 
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última ser datada e assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da empresa ou procurador 
devidamente munido de instrumento de mandato que lhe confira poderes para tal, contendo 
indicações dos respectivos preços unitários e preço total. 
 
8.2 - A proposta de preços deverá ser elaborada tendo como base às condições estabelecidas 
no presente Edital e seu anexo, devendo apresentar as seguintes indicações: 
 
a) Razão Social e CNPJ, endereço, número telefone e fax. 
 
b) Número do Processo Licitatório e do Pregão. 
 
c) Descrição completa dos produtos ofertados, objeto da licitação, marca/fabricante, por item, 
conforme especificações do anexo I deste edital; 
 
e) Indicação do preço unitário e total, expresso em real, dos itens e subitens do objeto, conforme 
especificação, entendido preço total como sendo preço unitário multiplicado pela quantidade 
solicitada, obrigatoriamente em algarismos arábicos e por extenso, prevalecendo, em casos de 
divergência entre os valores, o resultado da multiplicação. Os centavos dos preços unitários e 
totais deverão ser apresentados em DUAS casas decimais, caso contrário o item será 
desclassificado. 
 
f) Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
g) Devem estar inclusos nos preços ofertados, além de todas as despesas diretas e indiretas, 
inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o 
fornecimento do objeto. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em 
separado. 
 
h) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos 
envelopes. 
 
i) O Prazo de entrega do objeto licitado, não deverá ser superior a 05 (cinco) dias, contados da 
data de recebimento da ordem de fornecimento; 
 
j) Prazo de pagamento que deverá ser de até 30 (trinta) dias contados da entrega total do 
produto (parcela). 
 
l) Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens, não previstas 
neste EDITAL, inclusive financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem 
baseados nas ofertas das demais licitantes; 

 
m) As omissões ou divergências existentes em pontos não essenciais da proposta de preços 
poderão ser relevadas pelo Pregoeiro, assegurada a igualdade de critérios a todas as licitantes. 
 
n) Em caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre os 
primeiros, corrigindo-se os valores finais; 
 
o) Os licitantes que não atenderem às exigências previstas nos subitens anteriores serão 
desclassificados. 
 
9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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9.1 - As empresas poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por 
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a 
prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de 
recursos. 
 
9.2 - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias 
reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa 
oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão 
de Licitação, a partir do original, até às 12 horas do dia útil anterior à data marcada para sessão 
pública de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas e a documentação. As 
cópias reprográficas ficarão retidas no processo. 
 
9.2.1– No caso da documentação ser autenticada no momento do certame licitatório, os originais 
deverão estar contidos, juntamente com as cópias, dentro do envelope lacrado, podendo ocorrer 
a necessidade de retenção dos originais pelo período de até 48 horas, dependendo da 
disponibilidade da Comissão Permanente de Licitação - CPL. As cópias serão visitadas por 
todas as licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, porém só poderão receber o 
carimbo de autenticidade no prazo previsto acima. 
 
9.3 - Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 
reprográficas dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou 
deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os mesmos poderão ser 
obtidos via internet durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da 
habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
9.4 - Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 
 
9.4.1 – Documentação relativa a Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus administradores. Esta documentação só será exigida na fase de 
habilitação quando não apresentada no ato de credenciamento (item 5). 
 
9.4.2 - Documentação relativa à Regularidade Fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal, relativa ao domicílio 
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certidão Negativa de Dívida 
Ativa da União, unificada ou não), Estadual e Municipal. 
 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – 
CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF). 
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, emitida pela Justiça do Trabalho, a partir de 04 de 
Janeiro de 2012. 
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9.4.3 - Documentação relativa à Qualificação Técnica: 
 
a) 02 (dois) atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter 
a empresa licitante fornecido produtos compatível e pertinente com o objeto deste Edital, 
devendo os atestados conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer 
outra forma de que o Município de Santa Cruz do Capibaribe possa valer-se para manter contato 
com a empresa declarante. 

 
9.4.4 - Relativos à Qualificação Econômica Financeira: 

 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida dentro de um prazo máximo de 90 
(noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento do pregão, pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento. 

 
9.5 - A exigência de apresentação de quaisquer documentos elencados nos subitens 9.4.1 e 
9.4.2 pode ser suprida pela apresentação do Certificado de Registro de Fornecedores, emitido 
pelo DECAF (Departamento de Cadastro de Fornecedores) da Diretoria de Contratos e 
Licitações, pertencente à Secretaria de Administração e Reforma do Estado de Pernambuco, 
desde que no mesmo conste o documento em substituição no prazo de validade. 
 
9.6 - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de dezesseis 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 
(cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal, conforme art.27, V, da Lei 
N° 8666/93). 
 
9.7 - Todos os documentos exigidos para habilitação e o documento de substituição previsto no 
item 9.5 deverão constar no envelope de habilitação. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
10.1 - No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar 
do certame. 
 
10.2 - Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo III) e, em envelopes separados, a Proposta de 
Preço (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02). 
 
10.3 - O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do menor preço 
e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo motivadamente a 
respeito. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazo e condições fixados no Edital. 
 
b) Que apresente preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 

 
10.4 - Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço. 
As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
 



 

 

 

  

[Digite texto] 

 

a) seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquele. 

 
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 
03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 

 
c) no caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição 
da seqüência de lances, com a participação de todas as licitantes. 

 
10.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor. 
 
10.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 
 
10.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
10.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que 
efetuaram lances ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
10.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
do Preço. 
 
10.10 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
constante do processo. 
 
10.11 - Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá suspender a 
reunião para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato. 
 
10.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
10.13 - A verificação da habilitação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
10.14 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o 
licitante será inabilitado. 
 
10.15 - Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 
será habilitado e declarado vencedor. 
 
10.16 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
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habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 
aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
11. DAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO 
 
11.1 – Se assim for necessário, poderá ser solicitado ao licitante/fornecedor, pelo pregoeiro 
informações adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras e 
outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório, com a finalidade de dirimir 
dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento, de acordo com as propostas de preços 
apresentadas. 
 
12. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 - No final da sessão e declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá 
manifestar imediata e motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 3 
(três) dias consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
 
12.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
12.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 
 
12.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 
 
12.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
13.1 - O adjudicatário será convocado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, assinar a Ata 
de Registro de Preços (Anexo IV). A comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital será exigida durante todo o período de cumprimento das 
obrigações pactuadas; 
 
13.2 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma 
única vez por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Câmara Municipal; 
 
13.3 - Quando o vencedor da licitação recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços 
poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após 
comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de 
Preços, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no instrumento contratual e das 
demais cominações legais. 
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14. DA VIGÊNCIA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, computados 
neste as eventuais prorrogações e vigorará a partir da sua assinatura. 
 
14.1.1 - Em caráter excepcional, devidamente justificado e comprovado, mediante autorização 
da autoridade superior, é admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do Art. 57, § 4º, 
da Lei nº 8.666/93, quando a proposta continuar mostrando-se mais vantajosa. 
 
15. A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
15.1 - O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
convocação, para assinar o Contrato; 
 
15.2 - A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo 
estabelecido sujeitará, ainda, o concorrente à aplicação da penalidade de suspensão temporária 
pelo prazo estabelecido pela administração Pública; 
 
15.3 - No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento de 
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o 
Contrato em nome da empresa; 
 
16. DO FORNECIMENTO E DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO BEM 
 
16.1 – O Fornecimento parcelado de combustíveis deverá obedecer às prescrições e 
exigências (Anexo I) deste Edital, que serão parte integrante do contrato a ser celebrado. 
 
17. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
17.1 - Após a homologação do processo licitatório e emissão da respectiva ordem de 
fornecimento o objeto desta licitação deverá ser entregue nas unidades descritas na Ordem 
de Fornecimento, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, de Segunda a Sexta–feira, em 
até 05 (Cinco) dias contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Executado a 
entrega do objeto deste processo, o mesmo será recebido: 

 
17.1.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 03 (três) dias consecutivos da 
comunicação escrita da contratada; 

 
17.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 
ou de vistoria, que comprove a adequação do objeto ao que consta no Anexo deste edital e 
Ordem de Fornecimento, prazo este não superior a 03 (três) dias. 

 
18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
18.1 - O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias, após a entrega parcelada do objeto 
licitado (Ordens de Fornecimento/Parcelas), acompanhado da respectiva Nota Fiscal e recibo 
em 02 (duas) vias, atestados pelo setor responsável pelo recebimento do objeto, não se 
admitindo nenhum pagamento antecipado. 
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18.2 - O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto nos subitens anteriores 
deste Edital. 
 
18.3 - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 
na ocorrência de fato superveniente, que implique inviabilidade ou retardamento na execução 
do contrato. 
 
19. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 
 
O fornecimento será fiscalizado por responsável designado pela Câmara Municipal, que anotará 
em livro próprio os acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências 
tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa do licitante vencedor em saná-las 
no prazo de até 03 (três) dias. 

 
20. DAS PENALIDADES 
 
20.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem 
prejuízo das responsabilidades cíveis e criminais, ressalvados os casos devidamente justificados 
e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão 
aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
 
I - advertência; 
 
II – multa, nos seguintes termos: 
 

a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 
valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos produtos não 
entregues; 

 
b) pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento 
do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) produto(s); 

 
c) pela demora em substituir o produto fornecido, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do produto, por dia decorrido, até o 
limite de 10% do valor dos produtos não substituídos/corrigidos; 

 
d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se 
como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da 
rejeição: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado; 

 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, 
ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por 
cento) do valor contratado, para cada evento. 

 
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
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20.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 17.1: 
 
I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 
 
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o 
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da 
rejeição, devidamente notificada; e 
 
III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados 
neste Edital. 
 
20.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, 
inclusive durante todo o prazo de validade dos produtos fornecidos. 
 
20.4 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 
 
20.5 - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do 
Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Câmara 
Municipal de Santa Cruz do Capibaribe revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. O Pregoeiro poderá, ainda, prorrogar, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
21.2 - Independentemente de transcrição, farão parte integrante do Contrato as instruções 
contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da proposta apresentada pelo 
vencedor do certame e ATA respectiva. 
 
21.3 - Os fornecimentos realizados em decorrência da licitação serão efetuados 
independentemente de Contrato formal, nos termos do § 4º do Art. 62 da Lei nº 8666/93, 
reconhecendo desde já o licitante que as ordens de compra e respectivos empenhos 
representam compromisso entre as partes. 
 
21.4 - Os preços registrados em ATA, nos termos deste Edital poderão, justificadamente, sofrer 
variação. 
 
21.5 - Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar o fornecedor, após a 
aprovação da ATA, para negociar a redução dos preços visando manter o mesmo objeto cotado 
na qualidade e especificações indicados na proposta, em virtude de redução dos preços de 
mercado. 
 
21.6 - A critério da Administração, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado 
economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado. 
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21.7 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
21.8 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
21.9 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação e ou inabilitação. 
 
21.10 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta. 
 
21.11 – Se a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos de 
validade da proposta ou os concernentes às especificações e condições preestabelecidas, a 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe poderá convocar, para substituir a empresa 
vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, 
verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou 
revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público, ou pela realização de novo 
processo licitatório. 
 
21.12 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
21.13 - O licitante vencedor deverá adequar sua proposta ao seu lance ou negociação, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados, da data da realização do pregão. Assinando relatório 
final anexo a ata. A não assinatura ensejará aplicação das penalidades legalmente prevista, bem 
como na sua desclassificação. 
 
21.14 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de 
Pernambuco. 
 
21.15 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado. Em caráter estritamente informativo, é facultado à Administração 
divulgar atos da licitação na página desta Câmara na internet (www.camarascc.com.br). 

21.16 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na Sala do Pregoeiro e Equipe de Apoio (sala da Comissão de 
Licitação), localizada na Rua Manoel Rufino de Melo, 100 – Centro – Santa Cruz do Capibaribe – 
PE, no horário das 07h00min às 13h00min. 
 
21.17 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
do Pregão. 
 
21.18 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 02 
(dois) dias úteis. 
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21.19 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
 
21.20 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
21.21 - O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 
apresentada na licitação. 
 
21.22 - O vencedor do certame fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste Certame, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado da proposta, nos termos do Artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores. 
 
21.23 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Santa Cruz do Capibaribe -PE. 
 
21.24 - O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no endereço: 
www.camarascc.com.br, como também, as informações e esclarecimentos necessários ao 
perfeito conhecimento do objeto desta Licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de 
apoio, diariamente, das 07h00min às 13h00min, na sala da CPL, no endereço acima citado ou 
através do e-mail acima ou telefone/Fax (81) 3731-1397. 

 
 
 

Santa Cruz do Capibaribe, 24 de janeiro de 2014. 
 
 
 

JOSEMAR SABINO DE OLIVEIRA 
Pregoeiro  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 Nº Produto Unid. Quant.   

    001 GASOLINA COMUM LITROS 38.000 
  

    002 ETANOL LITROS   6.000 
  

 003 ÓLEO DIESEL LITROS 18.000
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 
ANEXO II  

M O D E L O  D E  C R E D E N C I A M E N T O P R O C U R A Ç Ã O  
 

 
 
 
 
 

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à 

......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação 

completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente 

instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) 

....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro 

de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., 

nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao 

Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao Processo Licitatório 

Nº 001/2014 na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 001/2014, 

conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar 

lances, negociar  preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou 

acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 

nome do proponente dando tudo  como bom, firme e valioso.  

 
 
 

Santa Cruz do Capibaribe, ......... de ................................ de 2014 
 
 
 

___________________________________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à 
......................................, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. Declara ainda o pleno conhecimento e aceitação às exigências 
do edital da licitação. 
 

 
 

Santa Cruz do Capibaribe,....de ....................de 2014 
 
 

________________________________________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO IV 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

Aos ___ dias do mês de ______________ de 2014, a Câmara Municipal de Santa Cruz 
do Capibaribe, inscrita no CNPJ sob o nº 11.473.865/0001-91, com sede na Rua Manoel Rufino 
de Melo, nº 100, centro, nesta cidade, neste ato, representada legalmente pelo seu Presidente, 
Sr. Antônio Gomes Bezerra Júnior, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Contábeis, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 029.980.874-47, portador do RG nº 5.308.922-SSP/PE residente e 
domiciliado na Rua Boa Ventura Vieira de Araújo, nº 100, Bairro Dona Dom, Santa Cruz do 
Capibaribe-PE, doravante denominado simplesmente ANUENTE, e de outro lado a empresa 
____________________ com sede________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº_________________________, representada pelo_________________, CPF 
nº___________________________________ e R.G. nº___________________________, 
residente e domiciliado em________________, simplesmente denominado FORNECEDOR, 
celebram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), referente ao Processo Licitatório Nº 
001/2014 Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 001/2014 para 
fornecimento parcelado de combustíveis, nos termos da Lei N.º 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente, demais normas legais e administrativas. 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto da presente Ata é o registro de Preços para eventual fornecimento parcelado 
de combustíveis, conforme a descrição, marca e preços constantes da relação em Anexo a 
este instrumento. 
 
1.2 - A existência de preços registrados não impede a Administração de realizar compras, 
sempre que julgar conveniente e oportuno, por meio de processo licitatório específico, ou 
diretamente, respeitando o disposto em lei e assegurado o direito de preferência ao beneficiário 
do registro em igualdade de condições. 
 
2. DO PREÇO 
 
2.1 - O preço de cada item está especificado no Anexo I a este instrumento. 
 
2.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os encargos de 
natureza tributária, social, previdenciária, de administração, lucros, equipamentos, ferramentas, 
transportes de material, de pessoal e qualquer outra despesa não especificada no Edital. 
 
3. DO REAJUSTE 
 
3.1 - Os valores pactuados serão irreajustáveis, ressalvado o equilíbrio financeiro da proposta, 
desde que seja de acordo com as condições fixadas em Lei. 
 
4. DO EMPENHAMENTO E PAGAMENTO DA DESPESA 
 
4.1 - Os recursos oriundos deste acordo contratual correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária; 
 

01 – Poder Legislativo 
100 – Corpo Deliberativo 

01.031.0103.2001.0000 – Manutenção das Atividades Legislativas  
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3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 
5. DOS PRAZOS 
 
5.1 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da 
assinatura da presente Ata, obrigando-se o fornecedor a garantir o objeto deste registro pelo 
referido prazo. 
 
6. DOS FORNECIMENTOS 
 
6.1 - Os fornecimentos decorrentes da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, serão 
formalizados mediante a emissão e entrega ao FORNECEDOR da Ordem de Fornecimento e/ou 
Contrato de Fornecimento. 
 
6.2 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem de fornecimento da unidade 
requisitante, a qual conterá: data, valor unitário do produto, quantidade pretendida, local para 
entrega, carimbo e assinatura do responsável. 
 
6.3 - Os Produtos objeto deste processo serão entregues imediatamente, por ocasião do 
recebimento da Ordem de Fornecimento. 
 
7. DOS PAGAMENTOS 
 
7.1 - O pagamento será efetuado entre o dia 20 (vinte) e o último dia de cada mês, até o dia 31 
de dezembro de 2014. 
 
8. DOS FORNECEDORES 
 
8.1 - Substituir no prazo de até 03 (três) dias os produtos, caso não estejam adequados às 
especificações constantes no Processo Licitatório Nº 001/2014, Modalidade Pregão Presencial 
sob Sistema de Registro de Preços - SRP. 
 
8.2 - Arcar com todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, 
taxas e fretes. 
 
8.3 - Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, 
fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do Contrato, no tocante aos seus 
empregados, dirigentes e prepostos. 

 
8.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
 
8.5 - Entregar os produtos, em caráter imediato, contados a partir da Ordem de Fornecimento. 
 
8.6 - O retardamento na entrega dos produtos não justificado considerar-se-á como infração 
contratual. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO ANUENTE 
 
9.1 - Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das Cláusulas desta Ata. 
 
9.2 - Efetuar os pagamentos na forma regulada pela Cláusula Sétima do presente instrumento. 
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9.3 - Notificar o fornecedor caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao 
presente Processo. 
 
10. DAS PENALIDADES 
 
10.1 - Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não 
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme 
o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados: 
 
10.1.1 - ADVERTÊNCIA; 
 
10.1.2 - MULTA de 10% (dez por cento) do valor desta Ata 
 
10.1.3 - SUSPENSÃO temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por 
período de até 05 (cinco) anos.  
 
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 
11.1 - O registro de preços será cancelado, no todo ou em parte, por ato unilateral da 
administração, quando ocorrerem às hipóteses referidas no Art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
11.2 - Ao FORNECEDOR será garantida a defesa prévia nos autos do Processo, no prazo de 
cinco (05) dias úteis contados do recebimento do cumprimento da notificação. 
 
11.3 - Poderá ser cancelado o registro de preços mediante solicitação do FORNECEDOR, 
quando o mesmo comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços, pela ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, impeditivo do cumprimento da avença. 
 
12. DO FORO 
 
12.1 Fica eleito o Foro da Cidade de Santa Cruz do Capibaribe como único competente para 
dirimir eventuais divergências decorrentes da execução deste Contrato, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que este seja. 
 
 

Santa Cruz do Capibaribe, _______ de ____________________ de 2014. 
 
 
 

________________________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

Antônio Gomes Bezerra Júnior 
Contratante 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Contratado 
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TESTEMUNHAS:___________________________ CPF/MF:______________________ 
 
 

 TESTEMUNHAS:___________________________ CPF/MF :______________________ 
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ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO 

 
PROCESSO Nº 001/2014 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2014 
CONTRATO Nº ___/2014 

MINUTA DE CONTRATO DE 
FORNECIMENTO PARCELADO DE 
COMBUSTÍVEIS QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE COM A EMPRESA 
___________________, NA FORMA A 
SEGUIR ESTABELECIDA. 

 
 

 Contrato de Fornecimento parcelado de Combustíveis que firmam, de um lado, como 
CONTRATANTE, a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, inscrita no 
CNPJ sob o nº 11.473.865/0001-91, com sede à Rua Manoel Rufino de Melo, nº 100, Centro- 
Santa Cruz do Capibaribe – PE, neste ato, representado legalmente pelo seu Presidente, Sr. 
Antônio Gomes Bezerra Júnior, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Contábeis, inscrito 
no CPF/MF sob o nº. 026.980.874-47, portador do RG nº 5.308.922-SSP/PE residente e 
domiciliado na Rua Boa Ventura Vieira de Araújo, nº 100, Bairro Dona Dom, Santa Cruz do 
Capibaribe-PE, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa 
______________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
________________________, com sede à ________, n º ___, Bairro____________, na cidade 
de ____________ - ___, representada legalmente por seu procurador, o Sr. 
__________________, inscrito no CPF/MF sob o nº__________________, portador da carteira 
de identidade RG nº ___________-SSP-PE, de acordo com o Processo Licitatório Nº 001/2014 
Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço Nº 001/2014 sob o esteio da Lei nº 
8.666/93, e sob as cláusulas e condições a seguir expressas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 
 
 O Fornecimento parcelado de Combustíveis, objeto deste contrato, rege-se pela Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito 
Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
Disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 Constitui objeto da presente contratação o O Fornecimento parcelado de 
Combustíveis, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, 
conforme Anexos e descrições do Edital que integram este acordo para todos os fins legais, 
independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
 O presente acordo terá sua duração de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, devendo o fornecimento, objeto deste acordo, ser realizada mediante Ordem de 
Fornecimento emitida pelo setor Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
 Pelo Fornecimento parcelado de Combustíveis, objeto deste Contrato, o Contratante 
pagará à Contratada a importância total de R$ _____________ (valor por extenso). 
 
§ 1º - Nos valores acima definidos estão incluídos todos os impostos, taxas, fretes e quaisquer 
outros encargos e despesas incidentes. 
 
§ 2º - Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites 
estabelecidos no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
§ 3º - O pagamento dos valores acima mencionados será realizado até 30 (Trinta) dias, após a 
entrega total do objeto licitado, acompanhado da respectiva Nota Fiscal e recibo em 02 (duas) 
vias, atestados pelo setor responsável pelo recebimento do objeto, não se admitindo nenhum 
pagamento antecipado. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 Os recursos oriundos deste acordo contratual correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária; 
 
Órgão 01 – Poder Legislativo 
Unidade 0100 – Corpo Deliberativo 
01.031.0103.2001.0000 – Manutenção das Atividades Legislativas 
Classificação da Despesa  – 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
 A contratada não poderá subcontratar a execução do objeto do presente Contrato, no 
todo ou em parte, nem negociar direitos dele decorrentes, tendo em vista tratar-se de acordo 
firmado “intuitu personae”. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

São Obrigações do CONTRATANTE: 
 

I - Efetuar o pagamento na forma pactuada neste contrato; 
 

II - Informar à CONTRATADA, com antecedência, qualquer alteração referente à entrega 
do produto e quantitativos do item; 
 

III - Fiscalizar o andamento deste Contrato em todo o seu teor, observando as exigências 
do respectivo certame, bem como as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
 

IV - Pedir esclarecimentos que fizerem necessários à CONTRATADA de modo a garantir 
a melhor qualidade dos produtos adquiridos. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 
 

I – Nos termos do art. 71, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA responsabiliza-se pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e civis, decorrentes da execução do 
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presente Contrato. 
 

II – Nos termos do art. 70, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA é responsável pelos danos 
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento pelo órgão interessado. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
 Constituem motivos para rescisão do presente contrato, as hipóteses previstas no art. 77 
e nos incisos I a XII do art. 78, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores: 
 
 § 1º – Os casos de rescisão contratual pelos motivos previstos nesta cláusula serão 
formalmente motivados em processo; 
 
 § 2º – A rescisão contratual, precedida da devida autorização do CONTRATANTE, de 
forma escrita e fundamentada, poderá ser: 
 
 I – Formalizada através de ato unilateral do CONTRATANTE, na ocorrência dos motivos 
previstos nesta cláusula; 
 
 II – Amigável, por acordo das partes, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE, mediante termo cabível; 
 
 III – Judicial, nos termos da legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições estabelecidas neste 
instrumento, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, em até 25% (Vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 
 A Contratada fica sujeita às seguintes penalidades: 
 
 A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 0,05% (Zero vírgula zero 
cinco por cento) do valor total do contrato, pelo não cumprimento de qualquer obrigação 
contratual, devendo o valor da multa ser recolhido à Diretoria Financeira do CONTRATANTE, no 
prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação, sem prejuízo de qualquer outra 
cominação prevista no contrato. 
 
 § 1º – Certo ainda que, sem prejuízo das penalidades referidas nesta cláusula, pela 
inexecução total ou parcial deste instrumento, e o critério do CONTRATANTE, a CONTRATADA 
poderá sofrer as seguintes sanções administrativas: 
  

I – Advertência; 
 
 II – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
 III – Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação 
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perante o CONTRATANTE, após o ressarcimento dos prejuízos que a CONTRATADA vier a 
causar, decorrido o prazo da sanção aplicada com base nesta cláusula, nos termos do art. 87, 
inciso IV e § 3º, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Por força do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Santa Cruz do 
Capibaribe-PE, como competente para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução 
do presente Contrato. 
 
  E por estarem justos e acordados, firmam com as testemunhas abaixo o presente 
contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito legal, na presença das 
testemunhas que também assinam.   
 
 

Santa Cruz do Capibaribe __ de ______________ de 2014. 
 
 

_________________________________________ 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe 

Contratante 
 
 

_____________________________________ 
Contratado 

 
 
 
TESTEMUNHAS:___________________________ CPF/MF:_____________________ 
 
 
 
TESTEMUNHAS:___________________________ CPF/MF :_____________________ 
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ANEXO VI 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 

 
01.0 - OBJETO 

 
Fornecimento parcelado de Combustíveis para uso da Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. 
 
01.01 – O Fornecimento parcelado de Combustíveis será fornecido pelo licitante vencedor 

obedecendo aos seguintes procedimentos: 
 

Depois de celebrado o instrumento contratual e/ou Ata de Registro de Preços, o 
Departamento Administrativo emitirá ordens de fornecimentos parciais contendo os itens 
e os seus quantitativos, de acordo com as necessidades de abastecimento. 

 
01.01.01 – O licitante atenderá as Ordens de Fornecimentos dos Produtos, emitidas pelo 

Departamento Administrativo, cujos números deverão obrigatoriamente constar das 
Notas Fiscais/Faturas. 
 

01.01.02 – Após o fornecimento, se verificadas irregularidades posteriores, o licitante vencedor 
deverá promover a regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
notificação, sob pena de suspensão na tramitação da liquidação da nota fiscal/fatura, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
01.01.03 – O recebimento do objeto licitado e afinal contratado será procedido, com observância 

à disposições acima descritas e do art. 73, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

 
02.00 – PROCEDIMENTOS 
 
02.01 - O Fornecimento parcelado de Combustíveis deverá obedecer às prescrições e 
exigências (Anexo I) deste Edital e que será parte integrante do contrato a ser celebrado. 
 
02.01.01 - Quanto ao Fornecimento parcelado de Combustíveis: 

 
a) Prazo de entrega deverá ser imediato a contar do recebimento da Ordem de 
Fornecimento; 
 

03.00 - FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS 
 
03.01 – O Fornecimento de Combustíveis, será feito parceladamente, segundo as necessidades 
de cada vereador ligado à Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. 
 
04.00 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
04.01 – Qualidade dos combustíveis 
 

a) O combustível fornecido deverá estar de acordo com as normas de qualidade da ANP. 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

 

 

 Empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
__________________ e do CPF nº ________________, declara que se enquadra na condição 
de MICROEMPRESA–ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE–EPP, constituídas na forma 
da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de 14/12/2006. 
 
 Para tanto anexo o Termo de Opção do SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO, registrado 
ou autenticado na Junta Comercial _______________ (indicar o local da sede ou domicílio da 
licitante, onde for o registro). 

 
 
 
 

CARIMBO/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO VIII 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

MODELO DE CADASTRO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 

 
 
 
 
 
 
Razão Social: _______________________________________________________________ 
CNPJ Nº ___________________________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
Cidade: ______________ Estado: _____ Telefone: ________________ Fax: _____________ 
Pessoa para contato: _________________________________________________________ 
 

Recebemos, através do acesso à página www.camarascc.com.br nesta data, cópia 
do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
 

Local: __________________, ___ de _____________ de 2014. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura 

 
 

 
 

Senhor Licitante, 
 

Visando à comunicação futura entre esta Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe 
e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter à 
Comissão Permanente de Licitação por meio do fax (081) 3731-1397. 
 

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais, entre elas a emissão de Proposta a ser preenchida pelo licitante 
(enviada via e-mail pela CPL), junto à proposta impressa. 
 
 

Santa Cruz do Capibaribe – PE, __ de _______________ 2014. 
 
 
 

JOSEMAR SABINO DE OLIVEIRA 
Pregoeiro  

 
 


