
ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612667/0001-08 

Memorando n° 002/2021. 

Fernando Falcão/MA, 06 de janeiro de 2022. 

Pregoeiro Oficial, 

Assunto: Solicitação de parecer acerca da contratação de empresa contratação de 

empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes. 

Encaminho a esta douta Assessoria Jurídica para exame e manifestação à minuta 

do Edital e seus anexos, autuado sob o n° 021/2021/SEMAF, que tem como objeto o 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para 

fornecimento de forma parcelada de combustíveis, do tipo: gasolina, óleo diesel 

SIO e lubrificantes, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Fernando 

Falcão e suas unidades administrativas, conforme solicitado pela Secretaria Municipal 

de Administração e Finanças - SEMAF, na licitação de modalidade PREGÃO N° 

021/2021, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO  POR ITEM, objetivando 

REGISTRO DE PREÇOS. 

Gim.' 'acue u.eiro 
Pregoeiro Oficial (secreto Municipal 002/2022) 

Prefeitura Municipal de Fernando Falcão 

À 
Assessoria Jurídica 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA Eis: 11 

  

Cpurernando Falcão 

Píoc: 021/2021/SEMAF 

Rub: 	ri  

     

Rua Antonio Pereira Santiago, 420— Vila Respiandes - CEP 65964-000 Fernando Falcão - MA. 



Razão Social: 	  

CNPJ N°: 	  

Endereço: 	  

Bairro: 	 

Cidade: 

E-Mail: 	 

Telefone: 

Celular: 

Pessoa para Contato: 

Recebemos, na sala da Comj 
convocatório da licitação acima identifí6 

Cidade/Estado: 

tação - CPL, cópia do instrumento 

- 

Assinatura 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612667/0001-08 

 

eagnrno  ÍatcÃo - 

ti 

PREGÃO PRESENCIAL N° /2022!CPLIPMFF 

Processo Administrativo n° 021/2022!SEMAF 

Vfldoflpicaão futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de 
retirada doIital e e tregar na Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura 
Municipal de 	njando Falcão, localizada na Rua Antônio Pereira Santiago, 420 - Vila 
Respiandes - CP 65964-000 Fernando Falcão - MA. 

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação - CPL da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 

GILMAR MACIEL RIBEIRO 
Pregoeiro 

As: 43  
cpuffernando Falcão 
Proc: 02II202ySEMAF 

Rub: 	Ç'  



afl.O.FALCÃp 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

A Prefeitura Municipal de Fernando Falcão, através do PREGOEIRO OFICIAL, 
designado pela Portaria n°. 002/2022, de 04 de janeiro de 2022, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGAO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o Registro de Preços 
para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de forma 
parcelada de combustíveis e lubrificantes, acercar-se do que consta do Processo 
Administrativo n° 021/2021, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n°  10.520/2002, e suas 
alterações, Decreto Federal n° 7.892/2013, e suas alterações, da Lei Complementar n° 
123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que tLer, a Lei Federal no 
8.666/1993, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. 

A sessão pública do Pregão terá início às _h 
2022, na sala da Comissão Permanente de Lici 
Respiandes, s/n, Vila Resplandes, nesta cidade, 
abertura dos envelopes contendo a proposta comerçf  

tntdo dia 
o da PMF 

serão rece 
entos de 

de 
calizadT à Av. 

os e iniciada a 
tação. 

O EDITAL e seus anexos ficarão 	.osição do'%?ressados, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeiturat nicipal de 	afdo Falcão - MA, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08j€ às 12hs, .'fe poderá 3rconsultado  e adquirido 
gratuitamente através de apresent;çãjJjqe mídia eltnica (pen drive), no Mural de 
Licitações do TCE/MA, PlataformfSA ej&ou poderá%er solicitado através do e-mail 
cpl.fernandofalcao@hotmail.com  

Não havendo expediente 
realização do certame n 
referentes a este Pre 
horário e local ante 1 
em contrário.  

endo qt èT, 2r fato superveniente que impeça a 
ebimento e o início da abertura dos envelopes 
k primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 

é que não haja comunicação do Pregoeiro 

1.1. O presen 
contratação de 

óleo 
Mu9c-
contid--t o 

1.2. OVal 
(um milhão 
centavos). 

te 'Ç4tobjeto  o Registro de Preços para 'eventual e futura" 
para,srnecimento de forma parcelada de combustíveis, do tipo: 

e lubrificantes, para atender as demandas da Prefeitura 
cão e suas unidades administrativas, conforme especificações 

(TERMO DE REFERENCIA) deste Edital. 

obal máximo estimado para o Objeto desta Licitação é de R$ 5.527.617,50 
fecentos e trinta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quinze 

1.3. As quantidades indicadas no Termo de Referência (ANEXO 1) são apenas 
estimativas e será solicitada de acordo com as necessidades dos órgãos Participantes, 
podendo ser utilizada no todo ou em parte durante o exercício de 2022. 

o 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenha ramo de atividade 
compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 
à documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste Edital e 
seus Anexos. 

Fia  :  2 q 
CpljFernando Falcão 
Prov. 02112021/SEMAF 
kub:(/ 

2 

   



sua fôrma de 
diárias entre si; 

ção e imfTedidas de contratar com 
rme artigo 67, inciso III, da Lei 
cada; 

ministração Pública, conforme 
prazo da sanção aplicada; 

para licitar ou contratar com a Administração 
determinantes da punição ou até que seja 

resas 

rantesm '7smo grupo econômico, assim entendido aquelas que 
sócios '5Sf (presentantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

ps outumanos em comum, exceto se demonstrado que não 
ç&esse econômico em comum; 

h) 

1) Empres 
tenham dir 

ateriais, t 
prese 

e) 	Empresas suspensas de 
a Prefeitura Municipal de F 
Federal n°8.666/1993, dura 

f)Empresas impedidas de licitar 
artigo 7°, da Lei Federal n° 10.520 

g) 	Empresa 
Pública, enqua 
promovida a 

perduem os 
tão; X 

7yeira3 

ontra 
Ç2, dui 

rticipar de lifta 
Falcão, cdr 

sanção a 

t.  - 4 

autorizadas a funcionar no País; 

uadridas nas demais vedações estabelecidas no artigo 91, da Lei 
1993. 

.1) 
Fed& 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.66710001-08 

2.1.1. São destinados EXCLUSIVAMENTE à participação de microempresa (ME), 
empresa de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MIEI), que 
demonstrem esta condição nos termos do item 3.1 alínea "d" deste edital: 

a) Os itens com valores totais estimados até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
conforme art. 48, inciso 1, da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela 
Lei Complementar n° 14712014; 

b) Os quantitativos em separado que estejam no limite de até 25% (vinte e cinco por 
cento) de cada item objeto desta licitação (cota reservada), nos termos do art. 48, 
inciso III, da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei 
Complementar n° 147/2014. 

2.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta Iicitaç 

a) Empresas que se encontrem em processo 
judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordat 

b) Empresas em regime de consórcio, 
constituição, e empresas controladas, coligadaØ 

C) 	Empresas que se apresentem n a çpi 

d) 	Empresas que tenham sócios, 
servidores públicos da Prefeitura Municipal ti 

de di 
usão, ci 

bIT _ecuperação 
to o 

tveis técnicos que sejam tes ou res 
Fernando 

quer que &- 
igadas ou su. 

bcontrata 

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, FORA 
de qualquer envelope: 

a) 	Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as 
suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 

Fis: 
L1 5 

cpuFernando Falcão 
Froc: 02112021Í3EMAF 

Rub: 	  
3 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MÁ 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

b) 	Tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou 
particular, ou Carta Credencial (ANEXO II), no 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; 

b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão 
possuir firma reconhecida em cartório e estar acompanhadas de cópia do 
documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os 
indicados na alínea "a"; 

b.2) Instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO 
II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, ser 
firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantd-$abeleça o contrato 
social ou estatuto de constituição, com permissão para o 7ro 

	
deres no que 

tange a sua representatividade. 

C) 	Original  Cópia da Cédula de ldentida.ff'ou dutro do6pento a(cial que 
contenha foto do representante (legal ou procura empresa int,ressada  (legível); 

d) 	Declaração da licitante, sob asjeffp da PiT%g caso dejiME e EPP, que 
cumpre os requisitos legais para a qualifl!'dto como miw 2,mpresa ou empresa de 
pequeno porte, respectivamente, e que estàVpta a usufrui ttatamento  favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a 49 da ttComplem&tr n° 123, te 14 de dezembro 2006, 
e suas alterações, juntament-/'jj 

/ 	
a CertidaiSimplificada e ou Especifica, 

atualizada, emitida pela JunCo 7jjl do domic* da licitante. Conforme modelá 
constante do Anexo IX. 

"A falsidad-kgp dec fl7Ytprestada objetivando os benefícios 
entar no 123 caracterizará o crime de que trata 

o Penal, sem prejuízo do enquadramento 
ytras figuras penais e da sanção administrativa prevista no 

IV deste EditaL" 

e) 
REQUISI 
impediment 

eral n° 1 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
constante da alínea "e" do Item 3.1, acarretará o 

kipar do Pregão, conforme artigo 40,  inciso VII, da Lei 

de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO com 
foto/ff$j.ressL7!lorida da estrutura física da empresa licitante (fachada e parte 
interna)% não apresentação implicará na INABILITAÇÃO da licitante. (A FOTO DA 
FACHADAP EMPRESA TEM QUE ESTÁ DE FORMA NITIDA, PARA QUE 
POSSAMe IDENTIFICAR COM CLAREZA A EMPRESA). 

3.2. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em 
original ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da 
CPL, ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

3.3. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá o licitante de participar da fase de lances, de negociar preços, 
de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar o licitante durante a 
sessão pública do Pregão; 

	

Fiz: 	  
cpuFornando Falcão 
Proc: 021I2027EMP.,F 

	

Rub: 	 
4 



3.5. Não será admitida a participação de dois representantes pa 
bem como de um mesmo representante para mais dt¼ empre 

3.6. Os documentos de credenciamento serão cori4 
Pública realizada. 

a cada Sessão pelo Pregoe 

4.1. A Proposta de Preços e os Dc 
no local, dia e hora acima mencic 
devidamente fechados e rubrica 
frontais, em caracteres destaca 

abilitação vrerão ser apresentados 
pis) env-'Copes opacos, distintos, 

do em suas partes externas e 
tes dizerem 

cu e 
4,  

os s;:1 

ntos d-\ 
em 02' 

echo e co 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

anA.rnoÀCcÃo 

3.3.1. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na 
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço. 

3.3.2. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os 
documentos necessários ao seu Credenciamento, com validade para o dia da 
sessão. O Pregoeiro não recebera nenhuma documentação das licitantes para 
inclusão após a entrega das documentações para a análise do Pregoeiro e sua 
equipe de apoio referente ao seu credenciamento, salvo nos casos que forem 
solicitados pelo Pregoeiro. 

3.4. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão 
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimentoj_envelopes; 

ENVELOPE N°O1 
PREGÃO 	SENCIA 
RAZÃ. 

OPOS 4REÇOS 
/20 /CPUPMFF 

NENTE 

EM 
REG 

RAZÃO 

4.2. Não sé 

PE No 02,,— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RESEtIAL N°2022ICPLIPMFF 

ÕPONENTE 

a de apenas um envelope. 

o ser-t!a, co âdas propostas apresentadas por fac-símile, via postal e 

3. T"!!ndisposto  no item 4.3, só serão aceitas propostas apresentadas em 
ssão publica, por portador identificável por seus documentos pessoais. 

	

4.4. 	Ap6,entrega dos envelopes, aquele indicado como "DOCUMENTOS DE 
HABILIT$AO" será rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representantes 
credenciados das licitantes. 

	

4.5. 	Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original 
ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CPL, 
ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

4.5.1. 	O disposto no item 4.5 afasta a possibilidade dos servidores da CPL 
destacados para trabalhar na sessão pública de, no dia de sua realização, 
autenticar cópia de documentos de interessados no certame. 

	

4.6. 	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

	

4.7. 	Os envelopes deverão ser entregues acompanhados da declaração de Pleno 
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme estabelecido 

	

Fie: 	  
CPLlFernando Falcão 
Proc 021/2021/EMAF 

	

Rub: 	<'7 

empresa, 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01612.667/0001-08 

no art. 40  VII, da Lei Federal n° 10.520/2002, no modelo do anexo III, depois de 
realizado o Credenciamento em apartado com os envelopes n° 1 - Proposta de 
Preços e no 2 - Documentos de Habilitação. 

4.8. 	Os documentos contidos nos envelopes n°. 01 e ti0. 02 deverão, de preferência, 
estar numerados seqüencialmente e na ordem indicada neste Edital. 

as 

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, sendo, 01 (uma) 
via em mídia eletrônica (pen drive) e 01 (uma) via impressa em papel timbrado da 
licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas 
todas as folhas pelo representante legal da licitante propje, com o seguinte 
conteúdo, de apresentação obrigatória: 

a. Número do Pregão, razão social do proponente4Iero do 
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-jil), este últi 
contato, bem como dados bancários tais como:sWbe número d 
conta corrente para fins de pagamento; 

b. Nome completo do responsável pela aa1tura da Atafl' registro de preços e /ou 
contrato, números do CPF e Carteira de ldentiie e cargo n*jtesa; 

c. Descrição detalhada do objet.M,j.resente li ação, em conformidade com as 
especificações constantes do Torno d3j-ferência (A\{EXO 1); 

ário e total para cada item em 
lgaris!flS7Er extenso, em Real (R$), com no 

Ia, sendo considerados fixo e irreajustáveis já 
Incidentes, essenciais para a entrega dos 

este Pregão. Sendo obrigatória a entrega da proposta de 
velope n° 01 - Proposta de Preços sob pena de 

ir 	aereço 
rse hou: er, para 
Banco, agência e 

d. Proposta de preços com mdi 
algarismos, o total da .roposta, e 
máximo 02 (dois) aí 
incluídos os lucro, '°e 
materiais de co 
preços em icia 
DESCLAS.SIEICAÇ 

objê 
tro do 

e. Prazo de v 
sessão de aIS 

não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da 
pes; 

f. tPT V --ntga: ?j'?necimento do combustível GASOLINA e o ÓLEO DIESEL 
ocorrerá •t'flente >nas bombas situadas na UNIDADE DE ABASTECIMENTO do 
LICITS%E 	rtEDoR, por meio de "Requisição de Abastecimento", "Ordem ou 
AutorizaçSde Fornecimento", a ser assinado pelo Ordenador de Despesas do órgão 
Solicitante, wQorme a necessidade, contendo a informação dos itens, quantidades, 
preços unitáfios e totais; 

g. Os produtos ofertados OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES serão retirados no 
UNIDADE DE ABASTECIMENTO do LICITANTE VENCEDOR, no prazo máximo de 03 
(três) dias, após Ordem de Fornecimento assinada pelos responsáveis, na unidade 
informada pelo setor responsável de cada secretaria do município de Fernando Falcão, 
sem custo adicional, sendo de total responsabilidade da Licitante Vencedora o frete, 
carga e descarga do objeto, bem como, zelar pela segurança e pelo perfeito estado de 
conservação, enquanto estiver sob sua guarda; 

h. O prazo de disponibilização do objeto poderá ser alterado desde que ocorram as 
hipóteses estabelecidas no § 1' do artigo 57 da Lei Federal n°8.666/1993. 

CpuFernando Falcão 
021120211SEMAF  
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e soma elo Y '.o—esta que pe 
tiplicação, com base no 
ttnferir a informação 

5.4. O Pregoeiro poderá corrigir quaisquer er 
valor unitário ou em dado predominaqte da pr 
correta. 

5.5. Caso os prazos de validade di'proj3 
omitidos na Proposta de Pr4 	O 
previstos no item 5.1, respectivame, alín 

e/ou prazd 
roeiro en! 

e entrega dos veículos, sejam 
nderá como sendo iguais aos 

5.6. A proposta e os lan 
julgamento serão dat'exclu 
direito de pieiteap#lIjuer a 

os e levados em consideração para efeito de 
erPü'!Fonsabilidade da licitante, não lhe cabendo o 
ação, seja para mais ou para menos. 

5.7. Não se co 
financiamen 

erará flfl 
bsidiad! 

de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive 
á perdido. 

uer ofd 
r, afu 

5.8. Não se admiffflá a 
9$aior 
acre 

5.9. Não se 

osta qufapresentar preços global ou unitário, simbólicos, irrisórios 
íveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

encargos. 

oposta que apresentar alternativa de preços. 

zert in 
s rJ%.ecti 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

:tÜüà attÂ 
	CNPJ. 01.612.66770001-08 

5.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Pregão. 
5.2.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, 
razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Municipal. 

5.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão 
considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a 
desclassificação da proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração 
não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vence \a  executar o objeto 
sem ônus adicionais. 

5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conte(j 
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer jtem4P 
originais, ressalvadas apenas aquelas destinad 
alterações essas que serão avaliadas pelo Preg 

5.10. Os preços 	postos serão fixos e irreajustáveis. 

5.11. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fatos supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro. 

5.12. A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às penalidades estabelecidas 
no item 14 deste Edital. 

ao 

cpurernando Falcão 
Proc 021/2021%EMAF 

Rub: 

prop 
importe mo 
sanar evidei 

la4  crit!ttf. com 
Çcação do termos 

erros formais, 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01612.667/0001-08 

6.1. As licitantes, inclusive as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro 
empreendedores Individuais, deverão apresentar a Documentação de Habilitação em 01 
(uma) via, no Envelope n° 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado 
conforme o indicado no item 4.1, observada também a norma estabelecida no item 4.5 
deste Edital, contendo os seguintes documentos referentes a: 

6.1.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da 
seguinte documentação: 

a. Requerimento do Empresário, no caso de Empresa Individual; 

b. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações 
devidamente registrado, podendo ser substituído pela últim%,,-ração consolidada 
devidamente registrada, em se tratando de sociedades em-j,j no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos d\ e $Il.e  seus 
administradores e, no caso de sociedades civis, acorn4PLipda  de po- da 't#  ia em 
exercício; 

c. Decreto de autorização em se tratando deÇmPreaiu  socieda.jtrangeira em 
funcionamento no País eato de registro o4f'au Grizaçã.'%fi funcion. mento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividadII. im o exigir. 

61.2. Regularidade Fiscal, Social JTrabalhis!tgue será Jmprovada mediante a 
apresentação dos seguintes 

a) Prova de inscrição no Cadajo Na tpjj  de Pessoal urídica (CNPJ); 

b) Prova de regularidade com a Fà%enda 	_jj?'diante apresentação da: 
b.1) Certidão Conju -Negativai Débit.elativos a Tributos Federais, Dívida 
Ativa da União e Prqèiir 

c) Prova de reg$ 
mediante a: 

c.1) Certi.j34Negati 
c.2) Certid 
c.3) Quandd 
a apresenta  

ão, caberá 
obt1tiji .. iitsto 

a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 

Débitjicais, e; 
alt. scriço de Débitos na Dívida Ativa; 
e reTJta  dada de que trata a alínea c" for comprovada mediante 
maIPca certidão, e dela não constar expressamente essa 

bante demonstrar com documentação hábil essa condição, 
tem 6.3. 

d) Provalk- refTridade  com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
mediant 

dl) Certida''Negativa de Débitos Fiscais, e; 
d.2) Certid- Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 
d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea "d" for comprovada mediante 
a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa 
informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição, 
observado o disposto no item 6.3. 
d.4) Alvará de Licença e Funcionamento referente à sede da licitante, com vigência 
até o final do exercício de 2022; 

e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

Fis:  50  
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

g) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 14 (quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, de 
conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93, 
conforme modelo do anexo III. 

h) Declaração de elaboração independente de proposta conforme modelo disposto no 
Anexo X. 

6.1.3. Qualificação Econômico-Financeira, que será co'jj,ada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 
6.1.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ir 10-x cicio 

social, já exigíveis e apresentados na forma da14%dada a, ut!tbrí.iao  por 
balancetes ou balanços provisórios, que co 4L.ve  a boa sitão fin&ceira da 
empresa baseada nas condições seguintes: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações 	.it_timo  exeTcício social, ou 
balanço de abertura no caso de '- •o<resa recém-%,stituída, assinado pelo 
Administrador da empresa e por Contabilistt\;galmente h'9f'ado, que comprove a 
situação financeira da empresat(edada  á suo Muição pq balanço ou balancetes 

14çprovisórios (Art.31, 1). Serão 	rados aceit.%,como na forma de lei o balanço 
patrimonial e demo nstraçõeontá. 'Spssim  aprentados: 
a.1) O Balanço de Sod1Rdes •"1ções qjde Cooperativas deverão ser 
apresentados com Ata de aprova;ão  pe 	s-fleia Geral Ordinária, registrados na 
Junta Comercial; 

a.2) As deXado cieLtes?WIel7iL Individuais deverão apresentar o Balanço 
Patrimonial, 	p 	representante legal da empresa e por Contabilista 
legalmen e>o, deviãjente registrado na Junta Comercial ou na entidade em 
que oB..i-nçofoi 
o Cóp o o Termo oe AbeLra e Encerramento do Livro Diário relativo ao último 
exercíci - 	'vel e ao - -titado na forma da lei (Lei 10.406/2002, art. 1.179), 
devidam te -ostrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas 

rcantis 	un 	s ercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), 
da —opia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e 

emo 	ão de Resultado do Exercício, devendo ambos ser assinados por 
profTional d Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou 
soci&5de empresária (Lei 10.406/2002, art. 1.184.21), com base nos quais 
deverão r feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação 
financeira, moldes da letra "b.3"; 
o Empresas com Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa 
787/2007 da Receita Federal do Brasil, poderão apresentar documentação emitida 
pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada 
do Termo de Autenticação do livro digital do referido sistema emitido pela Junta 
Comercial do Estado do domicílio do licitante; 

a.3) Os índices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por 
profissional devidamente habilitado da licitante, e ser apresentados, para 
comprovação da boa situação financeira da mesma, de acordo com os seguintes 
critérios: 

Fio:  S J- 
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o O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo 
Circulante pelo Passivo Circulante): 

ILC = Ativo Circulante  
Passivo Circulante 

• O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do 
Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante 
com o Exigível a Longo Prazo): 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Loncio Prazo  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. 

• O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total 
pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo): 

ISG = Ativo Total 
Passivo Circulante + IÁr1a Longo Prazo 

o Será habilitada a empresa que apresentar: 
1. Índice de Liquidez Corrente - igual ou maior. - 1,0; 
2. Índice de Liquidez Geral - igual ou maior 
3. Índice de Solvência Geral - igual ou maifie 1,0; 

• As empresas que apresentarem resX-eo me o •o que o e «do, quando de 
sua habilitação deverão comprovar, 5pide ados o 	cos para a administração, 
Capital Social ou Patrimônio Líquido Wtvalor  mínimo o- 1% (dez por cento), 
do valor máximo da contrata o, admTt*  a atuali - o para a data de 
apresentação da proposta atra 	de índices dfais. 
o As empresas constituídas a - os de 01 	) ano ou no curso do próprio 
exercício, deverão apres tar a c 	do Termo de Abertura do Livro Diário ou 
Balanço de abertura, acompqhado •o alancet de Verificação referente ao mês 
imediatamente anterior à datae abe 	- o.X Icitação, apresentados na forma da 
lei, devidamente -ai ao no 6 Co competente, a saber Registro de Empresas 
Mercantis (Jun)a • ec - e 	- oÉ tro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório); com 
base nos qu-i dever-a ser feitos • c-lculos e extraídos os índices, comprovando 
a boa situ- a° 	anceira is moldes da letra "b.3"; 
• As croemo as e a m.resas de Pequeno Porte, inscritas no SIMPLES 
NACIt L, nos t 	es da Le omplementar n° 12312006, poderão apresentar, em 
substit - 	o Bala o P-. ímonial, o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da 
Empres- a 	ado e r 	trado na forma da lei, com condição de comprovação de 
Capital Stcia - . igido na licitação, desde que comprovada sua inscrição no 

SVULES 

b) C&itão V4t4egularidade Profissional, com a Identificação do Registro do 
profis1tçal re ponsável pela empresa, emitida pelo Conselho Regional de 
Contabi 	do Maranhão, onde certifica que o profissional identificado se encontra 
em situaab Regular na data de abertura da sessão. 

6.1.3.2. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Micro 
empreendedor Individual (ME[), que demonstrem esta condição nos termos do 
item 3.1, alínea "d", deste edital, cuja participação neste certame esteja limitada 
apenas aos itens exclusivos e cota reservada, ficam dispensadas do cumprimento 
da apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, a que se refere o 
item 6.1.3.1 deste edital. 

Fia: 	OZ  
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61.3.3. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não 
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da 
proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade. 

6.13.4. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de 
acordo com o art. 1° do Decreto n° 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para 
empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão. (Atualizada). 

6.1.4. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de: 

6.1.4.1. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando que a licitante preso •u presta serviços 
compatíveis com o objeto deste Pregão, que conste o per 'oso 	'restação dos 
serviços. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emi - - ons ando 
seu CNPJ e endereço completo, devendo ser ass',,r'. ao por 5-  5 .cios, a 7-tores, 
administradores, procuradores, gerentes ou s,jtdor respons -1, com expressa 
indicação de seu nome completo e cargo/fun 

6.1.4.2.0 Atestado de Capacidade Técnioá •"bando ro por pe%soa jurídica de 
direito privado, deverá ter firma reconhefi 	assinat"tg,p seu representante em 
cartório, garantindo a presunção de vedaí, pde quantoVassinatura aposta, a 
identidade dos firmatários e a /sência 	possív- Ylegalidade flagrante no 
documento. 

6.1.4.3. Comprovante de reiqg ou i 
Petróleo - ANP, como fornece?f%[a dire 
retalhista ou varejis..; 

itante na Agência Nacional de 
midor ou distribuidora (atacadista, 

6.1.4.4. Alvará oj ertifi ,doiFSFT iamento expedido pela Secretaria de Meio 
Ambiente dpaj,. Jcípio 'p esteja sediada; 

11 

6.2. É de excl 
necessários 

bihdadê$Øs licitantes a juntada de todos os documentos 
validade para o dia da sessão. 

6.3. A documentaa&%sentaWpara fins de habilitação fará parte dos autos do processo 
dW tt ativo e olvida á licitante. 

6.4. O nMtró'V14.destra Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos 
da Prop8frta de 'r&ço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que 
efetivametaiJornecer o objeto da presente licitação. 

6.5. As declarações e outros documentos julgados necessários ao credenciamento e 
habilitação, produzidos pela própria licitante, deverão conter data, identificação, 
assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal. 

6.6. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 

6.7. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

6.6. Serão aceitas somente cópias legíveis. 

Eis:  5  
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7.5. Havendo empate entre duas 
lance, serão selecionadas to 
realizando-se sorteio para definir a 5 

7.5.1. A licitante sortes 
em relação às .iais 
da ordem de Ia 

ostas escjjas e proclamadas aptas à fase 
que tfiham ofertado o mesmo preço, 

ção dos lances. 

escolherá a posição na ordenação de lances 
sucessivamente até a definição completa 

7.6. Verificando 
os últimos, ii 

m 
maior 
menor preso  por te. 

entre Wjfalores numéricos e os por extenso, predominarão 
de consulta à licitante. 

citantes selecionados, conforme itens anteriores, para, 
éqüencial, apresentarem lances verbais, de forma sucessiva, 

rescentes, a começar pela licitante detentora da proposta de 
em ordem decrescente de valor, para a escolha da proposta de 

ESTADO DO MARANHÃO 
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CNPJ, 01.612.667/0001-08 

6.9, O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que tiver dúvida e julgar necessário. 

7.1. A, critério, do Pregoeiro o Credenciamento poderá ser iniciado até 15 (quinze) minutos 
antes do horário agendado para a realização da sessão. 

7.1.1. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não serão mais admitidos novos 
proponentes. 

7.2. As licitantes deverão entregar os Envelopes n°  1 e n° 2, sendo que o Envelope 
contendo os Documentos de Habilitação serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio e os representantes credenciados das licitantes. 

7.3. Após o ordenamento das propostas na ordem crescente de eç5JI 	jij ação 
sumária de sua conformidade, serão selecionados pargØIe de laitejfs lfljl -s que NI- tenham apresentado propostas em valores superigjf em até 10'! dez po cento), 
relativamente à de menor preço. 

7.4. Quando não forem identificadas, no mínimo.43 rês) pr 
condições definidas no item anterior, O Rfg1iro classifi 
subseqüentes, até o máximo de 03 (ftp), colocTes  em orde 
que sejamos valores ofertados nas p.ostas escríti 

7.8. A licitante diNrá oferecer somente lance inferior ao último por ela ofertado. 

7.8.1. Com um lance superior ao menor já ofertado por outra participante (lance 
intermediário), a licitante se retira automaticamente da sequência da fase de lances, 
sem prejuízo do disposto no item 7.13 e 7.16 e seguintes. 

7.9. Não serão aceitos lances de igual valor, prevalecendo aquele que for recebido primeiro. 

7.10. A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão imediata da licitante da sequência da etapa de lances e na manutenção do 
último preço por ela ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 

F: 5 
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classificação, desde que praticarem o peço do p1%eiro coloca 

7.15. Se uma mesma empresa vence 
cotas dar-se-á pelo menor preço btido 

reservada 
e as cotas. 

cota principal, a contratação das 

7.16. Promovido o desempate a que 
ocorrência depois de e pada a 
preços ao valor d 
preços. 

7.16.1. Para,e regi 
habilita 

3 ou não sendo verificada a sua 
competrir as licitantes poderão reduzir seus 
ante  vencedora para registro adicional de 

e preços será exigido a análise da documentação de 

refere 

7.16.2.A a 
prejudica 

gel- 	•1 
a. r- Itado do 

as propostas para registro adicional de preços não 
értame em relação à licitante que ofertou o menor preço, 

preç'$3o primeiro colocado, será registrado o preço de outro(s) 
p a cada item. 

7 
fá 

7.17. O regist? 
de exclusão 

e se refere o item 7.16 tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso 
rimeiro colocado da Ata de Registro de Preços. 
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7.12. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço por lote. 

7.12.1. A fase de lances se encerra quando, restando apenas duas licitantes, uma 
declina do seu direito a lance. 

7.13. Encerrada a etapa competitiva, as propostas de microempresa, empresas de 
pequeno porte e de micro empreendedores individuais que se encontrarem na faixa 
até 5% (cinco por cento) acima do menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada, devendo estas proponentes ser convocadas na ordem de 
classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e última oferta, inferior a da 
primeira colocada, visando o desempate. 

7.13.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso de ateropijaI ente 
mais bem classificada não ter sido aPresentada;i%icroeI4rt -, e t7àa de 
pequeno porte e microempreendedores indiviais. 

7.14. Não havendo vencedor das cotas reservad ?jpara'1EPPIMEl, -e se refere o 
item 2.1.1, alínea "b", do edital, estas pogo'er adJuo&das ao encedor da cota 
principal ou, diante de sua recusa, aos liortantp remanesàip, segundo a ordem de 

7.18. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do 
envelope n° 02 contendo a documentação da licitante classificada em primeiro lugar, 
para verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital. 

7.19. As microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores 
individuais deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

Fis:  5  
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7.21. Quando todas as proposta 4 6f 
o Pregoeiro poderá conceder o p 
outras propostas escoadas dos 
documentação. 

todas as licitantes inabilitadas, 
ias úteis para a apresentação de 

qfl'hsejaram a decisão ou de nova 
o de 1C o 11 

7.22. Caso tenha o 
deverá ser Pr. 
(quarenta 

fio. lance'. 
colo- . a Co 

horaitQntado 

ociação, a proposta de preços, ajustada ao preço final, 
ão Permanente de Licitação - CPL, no prazo de 48 

ratura da ata. 

7.23. Se não ho 
encaminhará 
P 1.ffst:dicada 

a4jrposIç;: 
para 

recurso por parte das licitantes presentes, o Pregoeiro 
ámologação, logo após a apresentação da Proposta de 
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7.19.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, social e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, Guio  termo inicial 
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.19.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 
implicará na decadência do direito de não ser preterido na hipótese de contratação 
administrativa, sem prejuízo da sanção prevista. Neste caso, será facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião em que será 
assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas, 
empresas de pequeno porte e micro empreended&Jndividuais, cujas 
Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item 

7.19.3. Na hipótese da não contratação de microe 'Jrsa, e .resã 
porte e micro empreendedor individual, o obj' (licitado poderer regi 'rado em 
favor da proposta originalmente classificadaejp4tJro lugar. 

7.20. Se a oferta não for aceitável ou se a licitafl d'satend - : exigêncid habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqjíM?\t 	verifican.$f,a sua aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, nbprdem de'/sificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de jp$  proposta kgance que..- enda ao Edital, sendo a 
respectiva licitante declarada venc . 	a ela adjud1tdo o objeto do certame. 

7.24. Se 	vrT%siçãb de Recurso contra atos do Pregoeiro, a homologação dar-se-á 

após o j 'Smento C' Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. 

7.25. Serão dessificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências deste Edital; 

b) Forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 

c) Com valor unitário do item superior ao limite estabelecido no Termo de Referência ou 
preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a 
ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto. 

Fã:  56 
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serão registrâ 
pelos comp 

s as o Írrências 
entes da Equipe 

7.28. Confirmada a inexequibilidade o Pregoeiro poderá reabrir 
sessão pública para dar continuidade ao certame. 

convocando 

7.29. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pr 
de Apoio e pelos representantes presentes. 

MÉM 
81. Qualquer pessoa física ou jurídica 

impugnar o presente Edital até 02 (do. 
das propostas, desde que protocoiç 

ppderá s.'lttar esclareõt!flos, providências ou 
dias úteis 1gps da dat? ixada para recebimento 
ido na sala Z%CPL no prazo estabelecido. 

8.2. A apresentação de impugnaØ 
forma das Leis Federais n° 10.5 
protocolada diretament:_p CPL, 
Resplandes, Fernançi 

sente EfaI será processada e julgada na 
/1993, devendo ser entregue e 
Pereira Santiago n° 420, Vila 

65.964.000. 

ontra 

8.3. Acolhida à pi 
realização do certar 	 

ato convocatório, será designada nova data para a 

84. Caberá ao 

8.5. Extrapolado 
'a nova 

8.6. A erike 
Edital, i 
estabelec 

sobre petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

ta ou acolhida à petição contra o ato convocatório, será 
éal[zação do certame. 

ostã, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 
plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 

contra 
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7.26. Caso entenda que o preço é inexequível o Pregoeiro deverá, antes de desclassificar a 
oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exeqüibilidade de seu preço, 
através de: 

a) Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 
Administração; 

b) Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes. 

7.27. A licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro e que não 
demonstre posteriormente sua exequibilidade se sujeita às penalidades administrativas 
pela não manutenção da proposta. 

9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatôrio, poderá o licitante, ao final da sessão 
pública manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo 
registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer. 

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do 
objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

9.3. Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no 
prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de: 
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o de 
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a) Julgamento das Propostas; 

b) Habilitação ou Inabilitação da licitante. 

9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos 
concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem as contra razões também em 
03 (três) dias, contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.5. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro deverá ser entregue no 
prazo legal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, terá efeito suspensivo e, se 
acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá 
informado, à consideração do Senhor Secretário M9Jcipal dà 	 que 
proferirá decisão definitiva antes da homologação do 	- 	ento. 

idade dos atas procedimentais, 
etário Muniâb,  conforme o 

mar a contratação com a 

9.7. Depois de decididos os recursos e constatada 
o Senhor Secretário Municipal de Administraç 
caso, poderá homologar este procedimento 
(s) licitante (s) vencedora (s). 

10.1. Após a publicação da homologa. 
e, se houver, as empresas clasicada 
refere o artigo 11, IV, § 1°, do treto F 
dias úteis, independentemente 
PREFEITURA MUNICI L DE 
SECRETARIA MUNI 
Ata de Registro dejfeços 

licitação, as licitantes vencedoras 
o cadastro de reserva a que se 
13, terão o prazo de 05 (cinco) 

ara comparecerem perante a 
CÃO - MA, representada pela 

(órgão Gerenciador) para assinar a 

4ÇJou 
taUrio e 

resultado 
a formação 

al 7.892I 
con 

FE'AND 
RAÇAO 

10.1.1.0 prazo paratsinara 
de intereIçúbUco!%L 
ADMINIS £kUAO not. 

r 
con 

de Registro de Preços poderá ser prorrogado em caso 
r devid*ihte justificado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ps dojFocesso para registro de preços. 

do àjmirilstração, quando o convocado não assinar a ata de 
,gprazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes 

na 6jIm de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
astelo primeiro classificado. 

10.2. A recusà!4ificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, 
dentro do pràjWestabelecido no item 10.1, caracterizará o descumprimento total das 
obrigações sumidas, sujeitando-a as sanções previstas no item 14 deste Edital. 

10.2.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes 
remanescentes. 

10.2.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente 
com a proponente, obedecida a ordem crescente de preços das propostas 
remanescentes, para que seja obtido preço melhor. 
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. cativa de vantagem na adesão às atas de 
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

a ne 
enciad 
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10.3. A Ata de Registro de Preços (ANEXO XI) será firmada entre a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, e as licitantes vencedoras e, se houver, as 
empresas as classificadas para formação do cadastro de reserva, para atendimento de 
demandas dos órgãos Participantes. 

10.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da 
data de sua publicação no Diário Oficial do Estado e/ou no Diário Oficial da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO. 

10.5. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a firmar as 
contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação 
específica para fornecimento pretendidos, sendo assegurada ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições. 

11.1. Após a publicação da Ata de Registro de Preços no !'7rtç Oficia 
mural do município os órgãos públicos poderão utili 	Sistema de 
para o fornecimento dos materiais registrados jii!! adas as nor 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ'(! (Ór*L erenciador 

11.2. A Ata de Registro de Preços, durante suI 
entidades da Administração Pública qye não t 
('Carona"), mediante prévia 	sulta à 
ADMINISTRAÇÃO (Órgão Gere e der) para 
comprovada a vantagem e obses(adas't%irmas em or. 

è di ?ção no 
gistro Preços 
as editadas pela 

[idade, pode[-r utilizada por órgãos e 
am particip'?ØYdo certame licitatório 

SECRETA; ,A MUNICIPAL DE 
são, desde que devidamente 

11.3. Os entes da administração públi- muniõ 
especiais, empresas pjjicas, socitt 
controladas, direta oçdi 
estão dispensados 
registro de preçp 
(órgão Gerenciador 

autárquica e fundacional, fundos 
6nomia mista e demais entidades 

MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA 

a pre - 
NAND 

11.4. Fica asse 
MUNICIPAL O 

cia d?Us adesões aos órgãos e entidades da PREFEITURA 
LtCÂO - MA. 

5 órgã 

pro -. 
DEAD; .INIST 

fies que não participaram do Sistema de Registro de Preços, 
em !per  uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o 
nistrativo de adesão junto à SECRETARIA MUNICIPAL 
'ÇAO (Órgão Gerenciador). 

11.4.2. Caber--- 	fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condiçõesnela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que 
este novo compromisso não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

11.4.3. 11.4.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgão participantes. 

11.4.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao duplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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queles do cadastro 
a redução de 

11.6.2. Não havendo êxito nas negociações, oçirgãd 
revogação da Ata de Registro de Prqjs, adotan 
obtenção da contratação mais vantajosa, l%1,pitada a Ieg 

enciador dtvrá  proceder à 
s medidág cabíveis para 

ão relativa às licitações. 

12.1. O fornecedor terá seu regist 
ADMINISTRAÇÃO (órgão Gerej$iado 

Descumprir as condições previsâÉis no 
registrado; 

Descumprir as e 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

regão a que se vincula o preço 

o de Preços; 

de Fornecimento ou assinar o Contrato Administrativo 
estabelecido pela Administração sem justificativa 

ço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles 

evilta nos incisos III e IV do caput do art. 87 da Lei Federal n° 
t. 70  da Lei Federal n° 10.520/2002; 

d)  Não aceitar 
ados n 

e)  SofPax 5 

8.665 ou no 

Não retirares 
IA ou iristru »L,fltO  equi 

aceitável; 
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11.5. O fornecedor beneficiário se obriga a manter, durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação. 

11.6. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, 
cabendo à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (órgão Gerenciador) 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

11.6.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o fornecedor que venceu a licitação, e na falta de 
de reserva, na ordem de classificação, visando à negocia 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, os fornecedores serão IjjØados do comfmisso assumido. 

f) Ocorrer fatiJiuperveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique 
o cumprin47ito da ata, devidamente comprovado e justificado por razão de interesse 
público, nos termos do art. 78, da Lei federal n° 8.666/93, ou a pedido do fornecedor. 

12.1.1. O cancelamento de registro será formalizado por despacho da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Órgão Gerenciador), assegurados ao 
beneficiário da ata, nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do item 
12.1, o contraditório e a ampla defesa. 
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13.4.1. O Contrato Administrativ 
tais como carta-contrato, 
compra, conforme dispõe o art. 

por outros instrumentos hábeis, 
de despesa ou autorização de 

666193. 

r substitui 
ecimen 

13.5. No ato da assinatu 
de Empregadores4te 
escravo divulgad, 
nos autos a1  egu ã 
interessada - tcelebr 

istração Pública deverá consultar o Cadastro 
m 	- ''flabalhadores a condições análogas à de 

nico do Ministério do Trabalho e Emprego, certificando 
egularidade da pessoa jurídica de direito privado 
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131. Quando da necessidade de contratação, os órgãos públicas participantes da Ata de 
Registro de Preços deverão consultar a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO (Órgão Gerenciador) para obter a indicação do fornecedor, dos 
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados. 

13.2. O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços estará obrigado a retirar as 
respectivas Notas de Empenho e a celebrar os Contratos (ANEXO V) ou instrumentos 
equivalentes que poderão advir, nas condições estabelecidas neste Edital e na própria 
Ata, observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da 
notificação. 

por igual período, 
desde que ocorra 

13.2.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, 
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu tran 
motivo justificado e aceito pela Administração. 

ftí1a Ordr 
dentro do 
ida, sujeitanci 

ento 
±0 estielecido, 
p às penalidades 

13.3. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário emj 
e assinar o Contrato ou instrumento equivalen 
caracteriza o descumprimento total da obrigação 
legalmente estabelecidas no item 14 deste Edit 

13.4. A contratação com os fornecedoresfltrados serttrrnalizada pelo órgão 
interessado, por intermédio de Contrato AdmflQrativo (A Ele V) que deverá ser 
celebrado no prazo de validade da AaJ$e  Registro %Preços. 

136. O fornecefI 	vier %çr  contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições conbtt1hos  ac,escimos ou supressões que se fizerem necessários, até 

te e dlhco pjjento) do valor inicial atualizado do Contrato, bem como a 
aTT74fl Jz-d'  durqe a execução do Contrato, toda documentação de habilitação 

exigid 

13.7. O forne-doç, deverá entregar os materiais, rigorosamente dentro dos prazos 
estipulados n) nstrumento do contrato celebrado com as unidades que venham a se 
utilizar da At- de Registro de Preços, e de acordo com as especificações exigidas neste 
Edital, bem como com as condições que constam de sua proposta. 

13.8. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
entrega dos veículos, mediante apresentação das notas fiscais, atestadas pelo setor 
competente do Contratante, por meio de ordem bancária emitida em nome do 
Contratado. 

13.8.1. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao Contratado ou 
inadimplência contratual. 
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13.9. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, 
devendo esta demonstrar por meio das documentações previstas no item 6.1. 

13.10. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para 
retificação e reapresentação. 

14.1. Se o proponente vencedor se recusar injustificadamente a assinar o instrumento 
contratual, não entregar o objeto do contrato, a sessão será retomada e os demais 
licitantes chamados na ordem de classificação, sujeitando-se o proponente desistente às 
seguintes penalidades: 

UNICIPAL DE 

S istração 

14.1.1. Impedimento de licitar e contratar com a PREFEI 
FERNANDO FALCÃO - MA por prazo de até 5 (cinco anos; 

14.1.2. Declaração de inidoneidade para licitarf contratar co 
Pública. 

ai do objeo deste Pregão, 
oderá garantida a prévia 

14.2. No caso de atraso injustificado ou inexecij 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNA 
defesa, aplicar à licitante vencedora as seguinte 
14.2.1. Advertência. 
14.2.2. Multa de 0,3% (três décimo 

atraso na sua substituição, _jpor T 
proposto e o estabelecido n%Edital, 
valor total da Ordem de FornecIIfnto 
dias corridos, uma veornunicada ocialmé 

e atraso na entrega dos itens ou 
ou fato em desacordo com o 

de 10% (dez por cento) sobre o 
o prazo máximo de 15 (quinze) 

14.2.3. Multa de 10%o 	j»tjj'o valor total da Ordem de Fornecimento, no 
caso de inexecyjo 	 contratado, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias pilL.s,  con :clo da comunicação oficial. 

14.2.4. Suspe.são t"4rária .4\.artic4par de licitação ou contratar com a PREFEITURA 
MUNlClP,pE FE1s DO %gAO -MA, pelo prazo de até 05 (cinco anos). 

14.2.5. DecI 	de t" neidaW para licitar ou contratar coma Administração 
Pública enL? 	perdu .pf os motivos determinantes da punição ou até que 
seja prom.\id'1Lreabili.;ção  perante a própria autoridade que aplicou a 

:ade, çpe :gconcedida sempre que a licitante ressarcir a PREFEITURA 
INDO FALCÃO - MA, pelos prejuízos resultantes e depois de 

dedJdràZ da'sanção aplicada com base no subitem anterior. 

14.3. O licitarff'gp.y ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhf ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaraÇao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedido de licitar a 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. 

14.4. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos 
devidos a Prefeitura Municipal ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou 
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 
previstas neste tópico. 

14.5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei. 

Fis: 	  
cpuFernando Fa'cão 
Proc: 021120211 MAF 

Rub: 	  
-'3 
	

20 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.66710001-08 

15.1.0 presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão 
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

15.1.1. As exigências previstas no Termo de Referência e seus anexos, não elencadas 
no item 5 para a aceitabilidade de proposta de preço, e no item 6 para a habilitação 
de licitante, deste edital, não serão levadas a efeito para fins de licitação, podendo o 
órgão interessado solicitar-lhes o cumprimento como condição de contratação. 

15.2. É facultado o Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou 
solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração 
Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução do pro tL vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria const-j.riamente da 
propostaJdocumentação. Nesse caso, a adiudicacão somente ocor'JtL-incusão 
da diligência promovida. 

15.3. A Comissão Permanente de Licitação - CPL 
razões de interesse público, derivados de fato -Ç'erv 
pertinente e suficiente para justificar tal co2jutadeven 
ofício ou por provocação de qualquer pess1rndiante ato 

revogar a pr? ente licitação por 
te devidam4~ comprovado, 

ulá-la p& ilegalidade, de 
e fundamentado. 

ste Pregão- 
ação de indenizar, ressalvado o 
s encargos que tiver suportado 

15.4. Será observado, ainda, quanto ao 
a) A anulação do procedimento lici 

direito do contratado de boa,f€de 
no cumprimento do contrat 

b) b) A nulidade do procedimento ii 
equivalente, ressalva&ainda, o df 

c) No caso de desfaj 
ampla defesa. J 

dade do Contrato ou instrumento 
sitivo 	na alínea anterior; 

citatário, fica assegurado o contraditório e a 

15.5. As propone es sïjjspondt4s pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documento Lesenta?m qua1%ptfase da licitação. 

15.6. As propon 
ostas e o 

vel p0 

dós os custos de preparação e apresentação de suas 
ERNANDO FALCAO - MA, não será, em nenhum caso, 

tos, independentemente da condução ou do resultado do 

15.7. No intsse dAdministração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação 
ou indeniztção, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as 
condições dotsente Edital. 

15.8. 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 subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

15.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento 
das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas e os 
documentos de habilitação. 
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Pi%asta e 
os trab os não 
er dirimidas de 

em Sessão a 
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15.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a 
segurança da contratação. 

15.11. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 
10520/2002, a Lei Federal n°8.666/93, e demais normais pertinentes a matéria. 

15.12. A abertura dos envelopes Proposta e Documentação de Habilitação será sempre 
realizada em sessão pública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, 
que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de 
Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste 
Pregão, seja com relação às propostas ou à documentação4 p houver, e pelos 
representantes das licitantes presentes. 

15.13. Se não houver tempo suficiente para a abe rL 
Documentação de Habilitação em um único mom 
puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvida 
imediato, os motivos serão consignados em At 
ser convocada posteriormente. 
15.13.1. Os envelopes não abertos, obrigat 

e pelos representantes legais das licitantes p 
e sob sua guarda até nova reuniãportuname 
trabalhos. 

*kO5 enlelo  
O, ou, ainda, 

pão possam 
pação dar- 

o fecho pelo Pregoeiro 
poder da Comissão 

'ara prosseguimento dos 

15.14. O resultado desta licitaq 
publicação ria Imprensa Oficial. 

será c cado e. sessão pública ou mediante 

15.15. Os envelopes C9 
disposição para refftda 
(dez) dias úteis 
pela CPL. 

de habilitação, não abertos, ficarão à 
issão Permanente de Licitação, até 10 

ão do extrato do Contrato, após o que serão destruídos 
i no; 
publi 

15.16. Na con 
se o dia do v 
expediente na 

os praçes 
'nto, obs% 

ãO PeritIi 

ècidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-
do-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

nente de Licitação. 

1517tk1L3l 	seu7Jânexos estão à disposição dos interessados na sede da 
Comi 	o 	tt.t ente de Licitação, situada na Rua Antônio Pereira Santiago n° 
420, Vilát%sples, Fernando Falcão - MA, CEP 65.964.000, de segunda a sexta-
feira, no hor&Jo de 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados gratuitamente 
ou, obtido mel$'hte  a entrega de 02 (duas) resmas de "Papel A4". 

15.18. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão 
disponibilizados na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Antônio Pereira Santiago n° 420, Vila Resplandes, Fernando Falcão - MA, CEP 
65.964.000. 

15.19. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 
ANEXO 1—TERMO DE REFERENCIA; 
ANEXO II - Modelo de Carta Credencial para representante 
ANEXO III - Declaração de Pessoa Jurídica de Não empregar Menor de Idade; 
ANEXO IV - Declaração Dando Ciência de que Cumpre Plenamente os Requisitos de 
Habilitação 

F 
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Pregoeiro 
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ANEXO V- Minuta do Contrato 
ANEXO VI - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação; 
ANEXO VII - Carta de Apresentação da Proposta 
ANEXO VIII - Declaração de Localização e Funcionamento (com fotos). 
ANEXO IX— Declaração de ME ou EPP 
ANEXO X - Declaração de elaboração independente de proposta 
ANEXO Xl — Minuta da Ata de Registro de Preços 

Fernando Falcão - MA, 	de 	 de 2022. 
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Ç'EanÀNlp.FALcÂO 

ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 
1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa para 

fornecimento de forma parcelada de combustíveis, do tipo: gasolina, óleo diesel SIO e 
lubrificantes, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e 
suas unidades administrativas. 

2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1. O objeto solicitado justifica-se em razão das necessidades de 

veículos que atendem os órgãos desta Prefeitura Municip 
promover a otimização e homogeneização do abastecimento c 
frota de veículos dos órgãos, garantindo desta forma, o_funciona 
forma satisfatória. 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL: 
3.1. Regido pela Lei Federal n° 10.520/2002V  

7.892/2013, e suas alterações, da Lei Co:. 
aplicando subsidiariamente no que coei 
normas regulamentares pertinentes espéci& 

rações, DgØto Federal n° 
312006, #uas alterações, 

O  8.666/1993 e demais 

abastecimento dos 
m a finalidade de 

ininterrupto da 
e iosde 

4. MODALIDADE DE LICITAÇÂOy 
4.1. PREGAO, sob a forma PRENCI 

do Sistema de Registro de rrê'5t 
R PREÇO POR LOTE, através 

S. PERFIL DA INSTITUI O CONTRAP' DA: 
5.1. A instituição a se 	 do objeto deverá preencher os 

requisitos e as armas ;94onais i - reeJamentam os serviços conforme a natureza 
da atividade,, os_entan. documentação que comprove experiência e estrutura 
adequada aô dese,Jvimenta.ps serviços contratado. 

6. DAPLANI 
6.1. PLANILHA 

deste Temo 

ÂO:UANTIDADE E VALORES ESTIMADOS. 
dUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS: ANEXO 1 - A, 

7. DAS L 	j'DF4fNISTRATIVAS REQUISITANTES: 
7.1 Sec7riá 	,.ai de Administração e Finanças - SEMAF; 
7.2. Secret!I Municipal de Obras - SEMO; 
7.3. Secretaria 	de Educação e Cultura - SEMEC; 
7.4. Secretariajtlunicipal de Saúde - SEMUS; 
7.5. Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB; 
7.6. Fundo Municipal de Saúde de Fernando Falcão; 
7.7. Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Atenção Básica. 

8. DO VALOR: 
8.1. O valor global estimado, com base na coleta de preços, para aquisição dos objetos 

especificados neste Termo de Referência é de R$ 5.527.617,50 (cinco milhões, 
quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos). 

8.2. Os valores fixados nos quadros acima são uma estimativa inicial sendo passiveis de 
variações conforme tabelas divulgadas e autorizadas pela ANP. 
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9. FONTE DE RECURSOS 
91. Para o pagamento das despesas decorrentes deste processo serão utilizados os 

recursos oriundos das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Fernando 
Falcão e do Fundo Municipal da Educação Básica - FUNDEB, e Fundo municipal de 
Saúde, requisitantes deste processo. 

10. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS: 
10.1. Somente serão repassados a CONTRATANTE os reajustes oficiais autorizados pela 

ANP e após levantamento e divulgação oficial dos preços para o Maranhão; 
10.2. Nos preços e nos percentuais de desconto ofertados deverão já estar considerados e 

inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrentes do fornecimento dos 
combustíveis e, ainda, deduzidos quaisquer outros desco [,ue venham a ser 
concedidos; 

10.3. Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarã%os 	ati ados 
no mercado, mantendo-se a diferença percentual a..t'o entre ov..1orpr ente 
constante da proposta e aquele vigente no 4ado à époc-fa as si -tura do 
contrato. 

10.4. Caso o preço registrado seja superior 4médik,s preçosH mercado, o 
CONTRATANTE solicitará ao Forneceç&( ediantgf(respond- cia, redução do 
preço registrado, de forma a adequá-lo a67Wcado.. 

11. DO FORNECIMENTO DO OBJET 
11.1. O licitante deverá comprovar, 

registro de revendedor vareja juntB 
Biocombustíveis - ANP; 

112. O abastecimento será contínLfâkt  frac 	acordo com as necessidades da 
Prefeitura Municipal !.bctndo F1o/MA; 

11.3. A contratada s- a. o- 	- - 	o abastecimento com os combustíveis em 
quantidades sorõtadas, aos a re• 	ao emitida pela CONTRATANTE. 

11.4. A contrata. Ar. -verá  esa apta a fornecer o produto imediatamente após a 
11 

assinatura eb contr 
11.5. Os co o tíveis to -cidos d%etão atender às especificações técnicas exigidas 

pela Agên - acional o o etróle'8 - ANP. 
11.6. Os produ 05 o—r idos n- 	tbrmo deverão ser de 10  qualidade, livres de impurezas, 

mperfeiçõe - o o vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, de acordo com 
ecifica ões - o mas da Agência Nacional do Petróleo - ANP e INMETRO. 

acetos, - hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das normas 
per 

11.7. O LflLANT 'N€NCEDOR, deverá possuir instalações aptas a recepcionar veículos 

11.8. O fornecipento do combustível GASOLINA e o OLEO DIESEL ocorrerá diretamente 
de acord,m o objeto o qual se propõe a fornecer; 

nas bom as situadas na UNIDADE DE ABASTECIMENTO do LICITANTE 
VENCEDOR, por meio de 'Requisição de Abastecimento", "Ordem ou Autorização de 
Fornecimento", a ser assinado pelo Ordenador de Despesas do órgão Solicitante, 
conforme a necessidade, contendo a informação dos itens, quantidades, preços 
unitários e totais; 

11.9. Os produtos ofertados OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES serão retirados no 
UNIDADE DE ABASTECIMENTO do LICITANTE VENCEDOR, no prazo máximo de 
03 (três) dias, após Ordem de Fornecimento assinada pelos responsáveis, na unidade 
informada pelo setor responsável de cada secretaria do município de Fernando 
Falcão, sem custo adicional, sendo de total responsabilidade da Licitante Vencedora o 
frete, carga e descarga do objeto, bem como, zelar pela segurança e pelo perfeito 
estado de conservação, enquanto estiver sob sua guarda; 	
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11.10.Man er, em um único ponto de venda, todos os produtos descritos nos itens da 
PLANILHA DE DESCRIÇAO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS (ANEXO 1 - 
A) deste termo de referência; 

11.11.Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra 
necessários aos abastecimentos dos veículos objeto deste termo de referência. 

12. DA GARANTIA: 
12.1. A contratada deverá garantir a qualidade dos combustíveis e arcar com qualquer 

prejuízo aos órgão Participantes decorrente de sua licitação; 
12.2. O posto revendedor é obrigado a realizar análises dos produtos em comercialização 

sempre que solicitado pelo CONTRATANTE. Para isso, o posto revendedor deve 
manter disponíveis os materiais necessários à realização das análises (Resolução da 
ANP, n° 09, de 07 de março de 2007, retificada pela resoluçtgJP n° 15, de 07 de 
junho de 2010). 

12.3. Ficará sob inteira responsabilidade da CONTRATANTE a 	'r3Jguadade 

mínima dos combustíveis entregues, sob pena das sJt>ã-s cab 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
13.1. Prestar as informações e os esclarecimernt5s qu'- 	jp'ôlicitadas pela 

CONTRATADA; 
13.2. Receber os produtos adjudicados, nott 	 '1Suantidade, qualidade e 

condições estabelecidas no Edital; 

especificações do Edital; 
13.4. Comunicar à CONTRATAD4 	«'?7jentação djNota Fiscal, o aceite do servidor 

responsável pelo recebimento 	 rnecid 

anexos, inclusive, 
13.7. Notificar, por j(crito à¼. 	o*,, ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de exeç$do obje ãfixando  prazo para a sua correção. 

14. DAS OBR 
14.t Fornece fla, 	conf{me especificações deste Termo de Referência e em 

14.2. Manter, dilan' (aia a e ução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
	idas, tias  floiões de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.Ljar 	imeçj$ata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
peld\9 	NT 

14.4. Arc- tom eve uais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
14.5. Provo .jgs por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
14.6. Assumir Jfal responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 

funcionárid venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros 
quando da execução do contrato; 

14.7. O fornecimento deverá ser realizado de forma parcial ao longo da vigência do 
contrato, nos Estabelecimentos da CONTRATADA, mediante a apresentação de 
"Requisição de Abastecimento (R.A)", "Ordem ou Autorização de Fornecimento"; 

14.8. Os abastecimentos serão efetuados somente com a apresentação de "Requisição de 
Abastecimento (R.A)", "Ordem ou Autorização de Fornecimento" ou "Nota de 
Empenho", nas quantidades estipuladas no documento, com as demais características 
do veículo, a serviço da CONTRATANTE; 

14.9. As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade, 
única, integral e exclusiva da licitante vencedora no que concerne à execução 
do objeto contratado; 

F 
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14.10. Substituir no prazo de 24 horas, qualquer combustível que o Fiscal considerar que 
não atenda ás especificações técnicas exigidas pela Agência Nacional do Petróleo - 
AN P; 

14.11.Identificar o veículo e seu condutor, prestando atendimento mediante a apresentação 
da Requisição de Abastecimento (R.A), para o acompanhamento e a fiscalização do 
contrato, devendo o frentista e motorista do veículo conferir e confirmar, por 
assinatura, o quantitativo fornecido ao final do abastecimento; 

14.12. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da 
licitação; 

14.13.Fornecer somente combustíveis que, se enquadrem nas especificações da ANP - 
Agência Nacional do Petróleo ou do Órgão Federal responsável. Caso os produtos 
não ofereçam as qualidades dos órgãos Fiscalizadores, sert%ç[eitados, arcando a 
empresa como ônus do fato; 

14.14.Entregar os produtos objeto deste Termo de Referência, i!epé'1'%en,p de 
quaisquer contratempos, ainda que haja necesjt4e de 	í i-loT seus 
concorrentes, de forma contínua, durante todos 9j4f  as da sem an-inclusiv-1eriados, 
com abastecimento das 07h00min às 21h00nii 

15. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS- -f  
15.1. Pelo descumprimento de quaisquerd1plas ou co'jes, do Contrato a ser 

celebrado, serão aplicadas ao CO TRATAI7%ue incorre 'ÇV  inexecução total ou 
parcial do fornecimento dos equipentos as pe,'jdades pr istas no artigo 7° da Lei 
n° 10.520/2002, e nos artigos ;47 da Lei ç8.666/93, aplicando-se ainda as 
seguintes sanções administ4ft  as, ga tida semprel-  ampla defesa e o contraditório: 

16. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PÁ 
16.1. Opagamento será --tuado pela 3NTRK' 	no prazo não superior a 30 (trinta) 

dias, contados a
o

Ega dos produtos, com aceitação, mediante 
apresentação dota F&al, .- 	: atestada, assinada e datada por quem de 

mIer, durante toda a execução do contrato, em 
obrigs por ele assumidas, todas as condições de 

aIificaÇxigidaWna licitação, devendo esta demonstrar tal situação 
edidoiIij4amentos por meio da seguinte documentação: 

e des dívida ativa da União e Previdenciária; 
tiv'!g'bito, dívida ativa da Receita Estadual; 

earidTdo FGTS - CRF; 
16.6. C(d6Vva de Débitos Trabalhista - CNDT; 
16.7. Outra que se -m necessários para a realização do certame. 
16.8. A Not%iscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para 

retificaçãoiapresentação. 
16.9. Nesta hi(ótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para 
a CONTRATANTE. 
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ANEXO 1-A 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS 

-. 	--- 	 . 	 ••. 
GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, 
livre de impurezas e imperfeições, com padrões satisfatórios 
de rendimento. 

152.000 LITROS 7,00 1.064,000,00 

2 
ÓLEO DIESEL SIO, sendo produto de primeira qualidade, 
livre de impurezas e imperfeições, com padrões satisfatórios 
de rendimento. 

790.000 LITROS 5,45 4.305.500,00 

3 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo 
lubrificante para motores a diesel de alta temperatura, 
superalimentados ou turbo alimentados, que operem em 
condições severas. Embalagem de 1 litro. 

325 UNID 30,00 9.750,00 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API CI-4: Óleo lubrificante 
para motores a diesel de alta temperatura, superalimentados 
ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

345 UNID 15.525,00 

5 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATE TIPO A 
SUFIXO A): Óleo lubrificante de coloração vermelha 
recomendada para lubrificação de transmissões automáticas25 
e direções hidráulicas de automóveis, caminhões, õnibus e 
outros. veiculos. Óleo mineral derivado do petróleo e 
aditivos. Embalagem de 1 litro. 

t UNID IS 400 9.675,00 

6 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrificante 
indicado para caixas de cámbio e diferenciais de veíos 
operando em condições normais, e que apresentSt 	ua 
composição óleo básico mineral e aditivos de 

4 	

. 
pressão, anti espumante e anti corrosivo. E 	em 
litro. 

210) UNID 35,00 7.350,00 

FLLITDO DE FREIO: Fluido de freio composto sinttjou 	
'1#T semi-sintético, frasco com 500 ML.Qot 3. 

UNID 26,00 5.33000 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAUu%:g- ,... a si 	as 
hidráulicos que operem em coudiõe te e 

temperatura, formulado co 
	-teos básiarafinicos e. 	- 

proporciona estabilidade 	ão, proteçao antidesgaste e 
resistência à formaçãoie esp 	.l9ue  atenls normas 
DIN 51524 parte 2 (M*)  Embala. 	pm Baldet - . Plitros. 

148 UNID 480,00 70.800,00 

9 
ÓLEO LUBRlFlCAN1 
Óleo lubrificante minelE1u 

 tempos. Embalagem dt 

EMPOSiAPA MOTOS 2T: 
soem i4ib ,,a'rnois) 265 UNID 30,00 7.950,00 

10 
OLEO LUBRIFICANTE 	AE- 

ijO 
 API 	9!óleo lubrificante 

minerat'*'s. em mot%s a .-1 çetanoI fiex e GNV. 
Emba 

158 UNID 25,00 3.937,50 

II 

GRAXA DE 	LTtrES  COM SABÃO DE LITIO 
PONTO DE GO%j90° 	' Graxa tipo múltiplas 
aplicações, conteneo inibidora de oxidação e corrosão. 
Recomendada parfttbrifiação de automóveis e 
equipamentos agricolflEmbalaqem  em de lO Kilo. 

58 UNID 400,00 23.200,00 

12 

GRAXA DE MULTIPL(S AÇÕES COM SABAO DE LITIO 
PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: Graxa tipo múltiplas 
aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. 
Recomendada para lubrificação de automóveis e 
equipamentos agrícolas. Embalagem em de 1 Kilo. 

115 UNID 40,00 4.60000 

TOTAL 5.527.617,60 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

*a Siaseasisesa- - 	 -. 

1 GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

40.000 LITROS 

	

Fis: 	  
CPLJFe nando Fa)cão 
Proc: 021!202líEMAF 

	

Rub: 	(/  

	

o 	28 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

2 
ÓLEO DIESEL 510, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

220.000 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalirnentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

65 UNID 

4 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API CI-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

65 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO A SUFIXO A): Óleo lubrificante de 
coloração vermelha recomendada para lubrificação de transmissões automáticas e direções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, ónibus e outros. velculos. Óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

40 UNID 

6 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrificante indicado para caixas de câmbio e 
diferenciais de veículos operando em condições normais, e que apresente em sua composição 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, anti espumante e anti corrosivo. 
Embalagem de 1 litro. 

25 UNID 

FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou semi-sintético, frasco com t
40 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68: Óleo para sistemas hidráulicos 	operem e 
condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos bá Ebs parafinicos -' - 
proporciona estabilidade à oxidação, proteção antidesgaste e resisà formação de 	% 
espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLP) EmbaI 

T!! "bBalde de 20 litro' 

4( UNID 

9 
ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: Ól-s4iflcarf4jLeral  para uso$tV !br 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de 500m1. 	1 	 'ijt'. 	e 50 UNID 

10 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SF: Óleo lubrificnfgineraI para usômj 	otores a 
gasolina, etanol, fiex e GNV. Embalagem de 01 litros. 

30 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÓES COM SABÃOÃDIPITIO PONTÓE GOTA 190jft!I2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibid 	oxidação e c 3 osão. Recd?hendada 
para lubrificação de automóveis e equipamentoas. Embalage i-m de 10 Kilo. 

10 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SAB4O DE 	(PONTO DE GiTA 1900  NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contend4Nt  ores de'çáo e corr.tao.  Recomendada 
para lubrificação de automóveis e 	 de 1 Kilo. 

20 UNID 

SECRETARIA MUNICIP 

visz 
1 

GASOLINA COMUMjêndouto de pdtgra qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfrios der- 	: ento. 	'. 

6.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL Si ifldo produY5rimeiraIIidade, 
com padrões satisf- 	.e rendlmeLi tt. 

livre de impurezas e imperfeições, 20.000 LITROS 

3 
OLEO LUBRlFlCAN13* 	5W40 A 
temperatura, superalinn?ogu turbo 
Embatge 1 litro, 1k 	'EL 

gfÓteo lubrificante para motores a diesel de alta 
álimentados, que operem em condições severas. 40 UNID 

4 
OL 9'q ¶Jz 	T,$S 	TEE 5WJPl CI-4: Oleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperat '. s 	- .fi 	- thdos ojjPfurbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagemiè 	IitrMI$L 

25 UNID 

OLEO LUBRIFTS%NTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO A SUFIXO A): Óleo lubrificante de 
coloração 	 comendada para lubrificação de transmissões automáticas e direçâes 

u , caminhões, ônibus e outros. veículos. Óleo mineral derivado do 
obalagem de 1 litro. 

25 UNID 

6 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrificante indicado para caixas de câmbio e 
diferenciais de veículos operando em condições normais, e que apresente em sua composição 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, anti espumante e anti corrosivo. 
Embalagem de 1 litro. 

25 UNID 

FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou semi-sintético, frasco com 500 
ML.Dot 4. 

25 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68: Óleo para sistemas hidráulicos que operem em 
condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafínicos e que 
proporciona estabilidade à oxidação, proteção antidesgaste e resistência à formação de 
espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLP) Embalagem em Balde de 20 litros. 

13 UNID 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (doitempos. Embalagem de SOOmI. 

25 UNID 

'in OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SF: Óleo lubrificante mineral para uso em motores a 
•asolina, etanol, fiex e GNV. Embalaqem de 01 litros. 

13 UNID 

Fls 	  
CPLJFe nando Falcão 
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GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LÍTIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
11 Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 

para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 10 Kilo. 
10 UNID 

GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA 190° NLGI2: 
12 Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 

para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 1 Kilo. 
20 UNID 

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE. 

6.000 LITROS GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

2 
ÓLEO DIESEL 510, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 	 'b. 10.000 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo lubrificante para motores a dies-
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições sei 
Embalagem dei litro.  

30 UNID 

4 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API C1-4: Óleo lubrificante para mot9 	%4esel deIy4 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem qjVcondições seve ¼r 
Embalagem de 1 litro. 	 ÁItiIk. . 

IJSr 
alEr UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO AS 9D(O"fljeo Iubríficante% 
coloração vermelha recomendada para lubrificação de transyies au 	- 	as e direçõeSjP' 
hidráulicas de automóveis, caminhões, õnibus e outros. vejgos. Óleo mintaerivado dor 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

15 UNID 

6 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrificante indfo para caixas ZlVftPftbio  e 
diferenciais de veículos operando em condições nçptais, e que a'ente em suajfmposição 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressiQ.ti  espumante e%i corrosivo. 
Embalagem de 1 litro. 

is UNID 

FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio semi-sintéticojrasco com 500 
ML.Dot4. 	 ppe 15 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68: Óleolta  siste j,t1ráulÇ,,, que operem em 
condições severas de pressão e temperatura, 02M 	com a 	$itsicos parafinicos e que 
proporciona estabilidade ã oxidqç ' -ço antidgaste e resistência á formação de 
espuma. Que atenda as 	 Embala.em em Balde de 20 litros. 

15 UNID 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TJPOS P7 	MO Õ 	ft,eo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (dois) tem 	ynbalageU 	SOOmI. 25 UNID 

10 
OLEO LUBRIFICANT'SAEj40 API SN%Qleo lubrificante mineral para uso em motores a 
gasolina, etanol, fl 	GNV. E[gem de 0jjtroj. 

25 UNID 

ii 
GRAXA DE MULTjj AÇÕES'SABÁO'J!LITIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
Graxa tipo múltipIasV.Pcóes, con e 	a inibidSres de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de 	J'1!,ieis e equi.j-fltos agrícolas. Embalagem em de 10 Kilo. 

5 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLTq A'e 	COM 8X1  AO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
Grax-4Itiplas api%çôrÇTo te do inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
param 	L'tQStçI  autoçóveisD7tÍpamentos agrícolas. Embalagem em dei Kilo. 

10 UNID 

SECRETÁk, M Ti1'AL DE SAÚDE 

na 
1 

GASOLINA COMUMrsendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

10.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL SiO, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

20.000 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API Cl-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

30 UNID 

4 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API Cl-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

30 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO A SUFIXO A): Óleo lubrificante de 
coloração vermelha recomendada para lubrificação de transmissões automáticas e direções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, õnibus e outros. velculos. Óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

15 UNID 

Fia:  2' 2  
cpLlFernando Falcão 
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'' 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrificante indicado para caixas de câmbio e 
diferenciais de veículos operando em condições normais, e que apresente em sua composição 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, anti espumante e anti corrosivo. 
Embalagem de 1 litro. 

15 UNID 

FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou semi-sintético, frasco com 500 
ML.Dot4. 

15 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68: Óleo para sistemas hidráulicos que operem em 
condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafinicos e que 
proporciona estabilidade à oxidação, proteção antidesgaste e resistência à formação de 
espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLP) Embalagem em Balde de 20 litros. 

- UNID 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de 500m1. 

25 UNID 

10 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SF: Óleo lubrificante mineral para uso em motores a 
gasolina, etanol, fiex e GNV. Embalagem de 01 litros. 

25 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABAO DE LÍTIO PONTO DE GOTA 1900 12: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão, Reco m]a 
para lubrificação de automóveis e equipamentos aqrlcolas. Embalagem em de 10 KiU%í'flttkio,. 

5 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900  NL12: 	

f' 	'$ 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corro 4 ecomen.'da "4 JJV UNID 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas- Embalage4-m d1 Kilo. 	%fr 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDIJCAÇ 
FALCÃO. 

- FUNDESIDE FERNANDO 

GASOLINA COMUM,COMUM, sendo produto de primeirastlidade,  livre  dEurezas  e irterfeiçóes, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 	attin. 20.000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL SIO, sendo produto de primejquile, livre de impuizas  e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento.,,4I%. 300.000 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4T%po lubrirt'ite param' Ires a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentts, que'?%- 	ej >condiçóes severas. 
Embalagem de 1 litro. 	 . 

50 UNID 

4 
OLEO LUBRIFICANTE SAE ubante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalits  ou tZtto -li 	en 	. 	5o'- operem em condições severas. menta 
Embalagem de 1 litro. 	it. 	N. 

50 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE JL'4fl AUTOMtjVO (ATF TIPO A SUFIXO A): Óleo lubrificante de 
coloração vermeIhacomenG .o. para lub?lfjção de transmissões automáticas e direções 
hidráulicas de autojkeis,  carril 	õnibusieutfos. veículos. Óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos.$flJagem  d'T  ip. 	7 

50 UNID 

6 

OLEO LUBRIFICANrt90  API t313Ó1;.iubrificante indicado para caixas de câmbio e 
diferenciais de veícul 	o!!. do em co • 	.es normais, e que apresente em sua composição 
óleo bá 	mineral e 	jtiv6,-xtrem/ressâo, anti espumante e anti corrosivo. 
EmbLo.!LSi,1 litro. 

50 UNID 

7 
FLlJtDO'j14:Iui8âde fre)tlE6mposto sintético ou semi-sintético, frasco com 500 30 UNID 

OLEO LUBRM1ANTE11)AULICO  68: Óleo para sistemas hidráulicos que operem em 
condições sevei'&de  pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafinicos e que 
proporciona esta biTi%â oxidação, proteção antidesgaste e resistência à formação de 
espuma. Que atendajNnormas DIN 51524 parte 2 (HLP) Embalagem em Balde de 20 litros. 

60 UNID 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de 500m1. 

60 UNID 

10 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SF: Óleo lubrificante mineral para uso em motores a 
gasolina, etanol, fiex e GNV. Embalagem de 01 litros. 10 UNID 

II 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA 190° NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agricolas. Embalagem em de 10 Kilo. 

10 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos aqrícolas. Embalagem em de 1 Kilo. 

20 UNID 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DE FERNANDO 
FALCÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. 

Eis:  13  
cpuFernando Falcão 
Prcc: 021/2021/?1EMAF 

Rub: 	  
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. 

1 

1 GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

10. 000 LITROS 

2 
ÓLEO DIESEL S10, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfatórios de rendimento. 

40.000 LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

30 UNID 

4 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API Cl-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
Embalagem de 1 litro. 

30 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO A SUFIXO A): Óleo lubrificante de 
coloração vermelha recomendada para lubrificação de transmissões automáticas e direções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, õnibus e outros. veículos. Óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

30 UNID 

6 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrificante indicado para caixas de 
diferenciais de veículos operando em condições normais, e que apresente em suacov%?. 	iLb— 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, anti espumante e antijarosivo. 
Embalagem de 1 litro. 

UNID 

7 
FLUÍDO DE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou semi-sintéI frasco com 500'ijf 
ML.Dot4. 	 Aflfl 

30 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68: Óleo para sistemas t4ulic lL operem em 
condições severas de pressão e temperatura, formulado coyóleqs básico 	fInicos e qu9V 
proporciona estabilidade à oxidação, proteção antidesgaaj 	jesistência à f&rjção de 
espuma. Que atenda as normas DIN 51524, 	2 (HLPJ Enttlagem em Baldb20 litros, 

20 UNID 

ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: ÓIeoilificante minerdl%jJ 	uso 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de 500n31( 

o UNID 

1 O 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SF: Ój `I o ificante minera!bra uso em motores a 
gasolina, etanol, fiex e GNV. Embalagem deffi'T li)td?h. 

20 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÓES COM S4P4O DE LiONTO DE .ÓTA 1900 NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendâ1ni!tpres de o 	ão e corr/ão. Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equipamento~grícolas. 	 em de 10 Kilo. 

8 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO D%TIO PON 10 	GOTA 190° NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas 	 esoxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de automov,eis e eq»i. 	- 	otWo \Embalagem em de 1 l<ilo 

15 UNID 

LIÜAI$ '±CSS1SNØ11ISSØPVfl
1 

GASOLINA COFv1U 	v-TLProdtoIi1mira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com padrões satisfato,os o t;ndimentoppr 

20,000 LITROS 

2 
ÓLEO 	SEL SiO, sê'o 	to de piiieira qualidade, livre de impurezas e imperfeições, 
com 	 isfatóritde rT?píto. 

60. 000 LITROS 

3 
OLÉO LNfl24 	E "E 159rAPl Cl-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 

os ou turbo alimentados, que operem em condições severas. 
t litro. 	1S 

30 UNID 

4 
OLEO LUBRIFI4TE SAE'5W30 API CI-4: Óleo lubrificante para motores a diesel de alta 
temperatura, supeil .ntados ou turbo alimentados, que operem em condições severas, 
Embalagem de 1 litroF 

65 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLUIDO AUTOMOTIVO (ATF TIPO A SUFIXO A): Óleo lubrificante de 
coloração vermelha recomendada para lubrificação de transmissões automáticas e direções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, õnibus e outros. velculos. Óleo mineral derivado do 
petróleo e aditivos. Embalagem de 1 litro. 

20 UNID 

6 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5: Óleo lubrificante indicado para caixas de câmbio e 
diferenciais de veículos operando em condições normais, e que apresente em sua composição 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão, anti espumante e anti corrosivo. 
Embalagem de 1 litro. 

20 UNID 

FLUIDO DE FREIO: Fluido de freio composto sintético ou semi-sintético, frasco com 500 
ML.Dot 4. 

20 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68: Óleo para sistemas hidráulicos que operem em 
condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafmnicos e que

- proporciona estabilidade à oxidação, proteção antidesgaste e resistência à formação de 
espuma. Que atenda as normas DIN 51524 parte 2 (HLP) Embalagem em Balde de 20 litros. 

UNID 

FIE 
cpLlFornando Fajcão 
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ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA MOTORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 (dois) tempos. Embalagem de SOOmI. 

20 UNID 

10 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 API SF: Óleo lubrificante mineral para uso em motores a 
gasolina, etanol, fiex e GNV. Embalagem de 01 litros. 

20 UNID 

11 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LfTIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 10 Kilo. 

5 UNID 

12 
GRAXA DE MULTIPLAS AÇÕES COM SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 
Graxa tipo múltiplas aplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas. Embalagem em de 1 Kilo. 

10 UNID 

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO 
BÁSICA. 

1 
GASOLINA COMUM, sendo produto de primeira qualidade, livre de impurezas e impe$Çiç1jj, 
com •adrões satisfatórios de rendimento. 	 a 000 LITROS 

2 •LEO DIESEL SiO, sendo produto de primeira qualidade, livre de imp flWe  imperteiegr 
com .adróes satisfatórios de rendimento. 	 Alt 

120ir0 à LITROS 

3 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API Cl-4: uleo lubrificante p,.'tÇres a diesel de aÍ 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, que ope- 	em 	qições severas.!% 
Embala! em dei litro. 	 J "%, 	rl•. 	1' 

50 UNID 

4 
OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API CI-4: uleo lubrificc1;paramotores 	!&- ei de alta 
temperatura, superalimentados ou turbo alimentados, qu 	oem em condiç,v>as. 
Embala.em de 1 litro. 	 'E, 

50 UNID 

OLEO LUBRIFICANTE FLU DO AUTOMOTIVO ( 	TIPO A SUFI 	A): uleo lu 	cante de 
coloração vermelha recomendada para lubrifiL,  transmissões4omãticas e direções 
hidráulicas de automóveis, caminhões, õnib 	e o 	Lelculos. Óleot ineral derivado do 
.etróleo e aditivos. Embala- em de 1 litro. .41. 	'itt. 	1 

30 UNID 

6 

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5! Síè4ubrifica-'ijyicado pajcaixas de cãmbio e 
diferenciais de veículos operando em condiçóe%rmais, e'T%. 'sEnte em sua composição 
óleo básico mineral e aditivos de extrema pressão%ti espu 	- 	S%nti corrosivo. 
Embala-em dei litro. 	&tRes, 

30 UNID 

7 FLUIDO DE FREIO: Fluido d-fFeiojtfltit (Y 	emi-sintético, frasco com 500 

	

á 	 -'-- ML. Dot4. 	 a 	'% 
30 UNID 

8 

OLEO LUBRIFICANTE 	Í?3LICO 68:áteo para sistemas hidráulicos que operem em 
condições severas degressa 	emperatur-\,rmulado com óleos básicos parafínicos e que 
proporciona estabi ot.e à oxíd :.rotação 	tesgaste e resistência à formação de - UNID 

es uma. Que aten& arma; Dfl524 .artjJ 	HLP Embala.em em Balde de 20 litros. 
'LEO LUBRIFlCAN'i&- MPOS 	¼4MOXORES 2T: Óleo lubrificante mineral para uso 
em motores 2 dois 30 UNID 

10 OLEO 	BRIFICANTQAEJW40 APF: uleo lubrificante mineral para uso em motores a 
gaso1ntI.i?n.l, fiex e 	V. E1jQgem de 01 litros. 15 UNID 

11 
SABAO DE LITIO PONTO DE GOTA 1900  NLGI2: 

Graxa tipo 	gtis 	- 	•a€ôes, Jntendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
*ara lubrifica tqde  aiÍP \eis  e e.ui.amentos asrícolas. Embala-em em de 10 Kilo. 

5 UNID 

12 
GRAXA DE MIJLeLAS AÇ•ES COM SABAO DE L TIO PONTO DE GOTA 190° NLGI2: 
Graxa tipo múltiplaplicações, contendo inibidores de oxidação e corrosão. Recomendada 
.ara lubrifica ão deJf5móveis e e. ui.amentos a.ricolas. Embala!em em dei Kilo. 

10 UNID 

Fis: 
cpLíFernando Fajcão 
Píoc: 021/20211 MAF 

Rub: 	 - 
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Empresa) 
epresentante Legal) 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

ANEXO II 

CARTA CREDENCIAL 

À 
Comissão Permanente de Licitação - CPI- PL 

Ref.: Ref.: PREGÃO N° /2022ICPUPMFF 

   

Na qualidade de representante legal da empressr 	r 	i %crita no 
redenciamos% o 	Sr. 	(a) 

	  portador da CInbC  111k. 	Is'  , e CPFn° 
	  para nos represer â licita 	pi referêneta, com poderes 
para formular ofertas, lances de preço, recorM%çpnunciar aikrsg e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da ret'sentada. 
Local e data 	 4 

	

Fis: 	  
cPuvernando Falcão 
Proc: 021I2021MAP 

	

Rub: 	P  

	

õ 
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CNPJ sob o n° 



n° 	 , 	por intermédio 	de 
(a) 	 , 	portador 
	 e do CPF n°. 
do disposto no inciso V do art. 27 
acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 d 
anos em trabalho noturno, perigosqju insi 

É eeaÇt1urad responsável legal pela proponente) 

Ressalva: emprega menor, a partir de torzeï'íb n ndição de aprendiz. 

ata 

Atenciosamente, 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPI 01612.667/0001-08 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XXX12022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX12022 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

REF: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° X)(X12022 

	• 'N no 	 sob o 
é '. 	"i4ite 	o 	(a) Sr 

d%. 	-1k de Identidade n°. 
PI14ECLARA, para fins 

Lei FederiI 0. 8.666,$ 21 de Junho de 1993, 
ro de 1999, tie não emprega menor de dezoito 

e não emjtega menor de dezesseis anos. 

se 
ins 

eprese 
da Cartei 

Fis: 	 
cpurernando Falcão 
Píco: 0211202~    

Rub:  4'  
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amerite, 

do responsável legal pela proponente) (N 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01612.667/0001-08 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XXX/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

REF: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XXX/2022 

(Nome da Empresa) 
	  estabelecida 	  
para 	efeito 	do 	cumprim nto 
dispõe o artigo 40, inciso VII, da Lei Fe ral n° 10.5 
que cumpriremos plenamente os requjS 

	
e habilitaçã 

CNPJ 	N°. 
completo), declara, 

esP êcido, 	conforme 
002, sob 	penalidades cabíveis, 
exigidos neste Edital. 

F 
CpuFernando Falcão 
Proc: 0211202 

Rub: 	
EMAF 
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ESPECIFICA. 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
0NPJ. 01612.667/0001-08 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XXX12022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si 
CELEBRAM A PREFErk- s MUNICIPAL DE 
FERNANDO FALCÃO, 	 EMPRESA 

IMQUE 

Ao(s)____ dias do mês de 	 Ã  do'p de 	1° 	, de um lado 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE FEI 	O FALCAO~PMFF, pessoa jurídica de direito 
público interno, doravante deno jJ$ada 	TRATANT, inscrita no CNPJ sob o n°. 

Anto 	Pereira §htiago n° 420, nesta cidade de 
por s 	t#Municipal, RAIMUNDA DA SILVA 

	

ública, 	- adora da Carteira de Identidade n°. 
fito no CPF N°. 235.219.883-68, residente e 

pravante denominada simplesmente de 

	

p da empresa 	 , pessoa 

	

o CNPJ n° 	 , com sede na Rua 
	  CEP 	 , no município 

pf seu sócio administrador, Sr (a) 	  
a Carteira de Identidade n° 	 expedida pela 
	 doravante denominada CONTRATADA, tendo 

cèsso Administrativo n° )00V2021, e proposta apresentada, 
Fstrumento, independente de transcrição, na parte em que com 

eso em de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO 
FORNECIMENTO N'_, regido pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 

ediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de forma 
parcelada de combustíveis, do tipo: gasolina, óleo diesel 310 e lubrificantes, para atender as 
demandas da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e suas unidades administrativas, 
atendidas as condições e especificações constantes do EDITAL, e ANEXO 1 (Termo de 
Referência), e de acordo com a proposta da Contratada que integram o presente Contrato, 
independente de transcrição. 

As quantidades dos materiais indicados no Termo de Referência (ANEXO 1) é apenas 
estimativa e será solicitada de acordo com as necessidades dos Órgão Participante, 
podendo ser utilizada no todo ou em parte. 

37 

01.612.66710001-08, sediada na 
Fernando Falcão, neste ato represen 
ALMEIDA, brasileira, castaS ervidorá 

cl 38059142009-5, expedi 
domiciliado em Ferfndo 
CONTRATANTE, 
jurídica de direita prW 

brasileiro(a), ca 
e 

em 

qu- p 
este nã 
ADMINIST 
de junho dei 

de 
a 

fla do 

cao 

Eis: R- 9  
cPL/Fernando Falcão 
Pr= 0211202115,5WAF 
Rub:____ 



lui todas as 
ente utos 

eajustes oficiwi 
14 

para o Ma 
autoriz -dos pela 
hão. 

Ok'E AFERI E PREÇOS DOS 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MÁ 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL 

O valor do presente contrato é de R$ 	 ( 	) 	a ser pago, em até 30 dias, após a 
entrega/realização dos serviços pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e 
aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha dos materiais 
abaixo descrito, extraída da proposta de preços vencedora do certame: 

01 
02 

TOTAL 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reá 
despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou4putros 
incidentes sobre os materiais fornecidos. 

a) Somente serão repassados a CONTRATANTE g 
ANP e apôs levantamento e divulgação oficial jj 

PARÁGRAFO SEGUNDO - DO CRITÉ 
COMBUSTÍVEIS 
Os documentos de cobranças deverá 
referente a semana anterior ao fo 
documentação de regularidade fi 
n° 8.666/93. 

eço m 'imo da tabela da ANP, 
o vir instruídos com a cópia da 

do art. 55, XIII, da Lei Federal 

onsiderar õ* -i 
'4 

junto, bem 
e traY]jsta, na for 

CLÁUSULA TERCEIRA —aASPDBRIGÀ 
Para a execução deste 
além das contidas no 

ES DA SNTRATADA 
s constituem obrigações da CONTRATADA, 

XO 1) do edital: eferênci 

execu '.,o do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
amente 'condições de habilitação e qualificação exigidas 

sob pena de suspensão dos pagamentos estabelecidos na 

ontrdo não esgota a responsabilidade da contratada quanto a 
ias que serão corrigidas de imediato; 

c) Má?p-  oal àvidamente uniformizado e identificado, bem como substituir 
dentrt%çe 	tQte 'quatro) horas, mediante solicitação, qualquer empregado ou 
preposøItpja con.uta seja julgada inconveniente pelo contratante, independente de 
apresentaa 	 justificativa; 

d) Levar, imedj amente ao conhecimento da fiscalização do contratante qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção 
das medidas cabíveis, bem como, comunicar por escrito e de forma detalhada, todo tipo 
de acidente que eventualmente venha a ocorrer; 
Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, atendendo de imediato e)  
as reclamações; 
Preparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, no todo ou em parte, os serviços ou f)  
materiais, em que verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções; 
Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE eíou a terceiros, g)  
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as h)  
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 

Fs:  20  
cpLffernando Falcão 
Proc: 021/2021/S,EMAF 

Rub: 	Q/ 

a) Manter-se 
por ela as 
para a p  
Cláusula Noi; 

b) Axecução d%ob 

Lante 
idas, r 

rata 
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i) 
D 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do 
contrato. 

j) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas, quantidades e qualidades 
exigidas; 

k) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o 
período contratado; 

1) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que 
venha a prejudicar o cronograma de entrega do serviço, e, prestar os esclarecimentos 
julgados necessários: 

m) Comunicar a Contratante de eventuais casos fortuitos ou de !j. a maior, dentro do 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação doÇ$j.resentar  os 
documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, so..enjgjp erem 
considerados. 

aias havidas no período de vigência 

s cominações legais pelo descumprimento 
Contratada. 

todãlLqualquer ocorrência relacionada com o fornecimento 
te contra ,  
WOLv-pidadg técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

g) Atestar os d6mtts fisca7jiertinentes, quando comprovado que o fornecimento foi 
isfatória, objeto deste contrato, podendo recusar aqueles que 

os termos deste Contrato. 
h) ExarTi' ara :ejs eículos fornecidos pela contratada, antes de sua utilização, e 

decidir o.re su- -ceitação ou rejeição; 
Rejeitar t'%e9ualquer material de má conservação e adulterado; 
Solicitar a ftituição de qualquer empregado, cujo comportamento ou capacidade 
técnica, seja 'julgado inconveniente; 

k) A presença da fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da contratada na 
execução dos serviços; 

1) Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus 
anexos, inclusive, no contrato; 

m) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  
A Contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do Contrato. 

Fis: 
CPIJFernando Falcão 
Píoc: 02112021/Sg!'MF 

Rub: 	  

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA C 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto 
compromete a, além das contidas no Termo de 
a) Caberá à Contratante a mais ampla e c 

materiais, de acordo com o pactuado 
alterações posteriores, o que não e 
Contratada, por qualquer inob 
contratuais aqui estabelecidas 

À Fiscalização fica assegurada o4Si4 de: 
b) Exigir o cumprimento de todas as1psula 
c) Controlar as requisiçõ_docume?ff 

do contrato; 
d) Proceder às adv 

das obrigaçõe 
e) Comunicar Con 

dos materi 
f) Fornecer a 

obrigações 

do de 

RISTANTE 
e &4fito, a C&gRATANTE se 

feTência (RtStLO 1) do edital: 
obr9 o fornecimento dos 

om arri`lo 
1 N1 	

!jrei Federal 8666/93 e 
nera nem .i 	 o eta responsabilidade da 

cia, ou omYsão de qualquer das cláusulas 

a fiscalizaç 
no artigo 67 

ui a com 

gi- 
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até 30 (trinta) dias, contados a 
te apresentação de Nota Fiscal, 

direito. 

TE no pra 
, media 

O pagamento será efetuado pela 
partir da efetiva entrega dos itens',  
devidamente atestada, assinada e dat 

CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES DE 1GAMENTÓ' 

O pagamento dos servi 
	 agência n° 	4'  

A CONTRÃTAN1jE s 
prestados, dep(Ce conf 

CLÁUSULA DÊ 

a cláusula será efetuado na conta corrente n° 
NTRATADA, no Banco 	  

ar à CONTRATADA apenas o valor dos serviços 
$os pelo setor competente. 

FICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 

Contrato correrão à conta de recursos próprios do município 
rçany tária: 

As 
da se -u 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.66710001-08 

CLÁUSULA SEXTA-. DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS  
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos: 
a) a proposta da contratada datada de 	 e, 
b) as, eventuais, correspondências entre as partes decorrentes deste contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO  
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, após o que deverá ser providenciado o registro do 
instrumento pelo setor competente. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

PARAGRAFO PRIMEIRO - DA VIGÊNCIA: O presente 
data de sua assinatura, e findará no dia - de 	 
sua eficácia à publicação no Diário Oficial. Podendo s 
contidas no art. 57, inciso 1, da Lei Federal n° 8.666/93, 
PARÁGRFO SEGUNDO - DA EXECUÇÃO: O foroj 
parcelada, de acordo com as necessidades da qp 
pelo setor requisitante da Prefeitura Municipal 
vigência do Contrato. 

contrato t 
de 	 

rogad. 
critério da Ad 

to dos prod 
ediarite re 

ALCÃO 

pia a partir da 
onada a 

rm 	oteses 
histraçã i. 
s será de forma 

ição fornecida 
pelo período da 

UNIDADE 
GESTORA 

'k PRÕ?JÈTO 
'%(TIYIDADE 

CLASSIFICAÇAO 
ECONÔMICA 

FONTE DE 
RECURSO 

VALOR DA 
DOTAÇÃO 

Ir 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos veículos sujeitará a 
CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela 
do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da 
parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% 
(vinte por cento) do valor do Contrato. 

	

FW 	  
CpLíFernando Fa,Jcão 
Proc: 021120211S,EMAF 

	

Rub; 	  
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era  ser descontado dos pagamentos ou 
ADA, amigável ou judicialmente. 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação -  CPL 
CNPJ. 01612.667/0001-08 

re,okAerno -AUfÃo 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE 
poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, 
nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato: 

a) advertência escrita; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 
c) Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de 

FERNANDO FALCAO pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 

Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a 
CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas 'a", "c" e "d" poderão ser 
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b". 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designad6oeli'!'L. 'TANTE 
propor a aplicação das penalidades previstas, medit relata 	ir  
apresentando provas que justifiquem a proposição. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA e rá 'ta  à aplicajge de sanções 
administrativas, dentre outras hipóteses legais, jj(an.o: 

a) Prestar os serviços ou entregar os velo lb\m desconffljjçfadç com o especificado 
e aceito; 

o) Descumprir os prazos e condi 

PARÁGRAFO QUINTO - As mui 4 	"1j 	s no prazo de 15 (quinze) dias 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXT 
cobrado diretament 

PARÁGRAFO 	IMO - 	citante 	- nsejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a o oosta, fal 	.0 fra •ar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer d-. - :o falsa 	eter fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação 
e da ampla defesa ti - À. mpedio de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 
até 	ei co) ano enq - . perdurarem os motivos determinantes da punição e até que 
sej p °1 	re- silitaç perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSUL' DÉCI A EGUNDA—DA RESCISÃO  

A inexecução, 7aI ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as 
consequências dbntratuais e as previstas em Lei ou regulamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente 
Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e ocorrerá nos 
termos do art. 79, do mesmo diploma legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por 
ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII 
do art. 78 da Lei Federal n.° 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade superior. 

Fia: 3 
CPLlfornando Falcão 
Proc: 021I2021SEMAF 

Rub: 	7  

b) Não substituir, no prazo estipula.J 	 :FONTRATANTE; o veículo ré' usado pel 
evistas nes?Contrato. 

consecutivos contados da data da 	•'L 	r! bancária a ser informada pela 
h;evera 
n&jcaçã 

recolhi 
ã(_ O l 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, 
sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência para a CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão 
unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, 
nos seguintes casos: 

a. Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante 
Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que 
pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão; 

b. Descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, 
contratual; 

C. Transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no to 
autorização prévia e expressa da CONTRATANTE; 

d. Desatendimento das determinações regulares 
designados pela CONTRATANTE para acompan 
do objeto; 

e. Cometimento reiterado de falhas causadas na 

comunicação à 
seja efetuado o 

feita em base 

es .uytorem 
fiscal, entrega 

PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de re 
direitos da Administração, prevista no art. 77 da 
legislação especial no que couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -k1SCR 

ficam reconhecidos os 
'6/93, bem como na 

A CONTRATANTE designará o fisca 
fornecimento dos material 	a fiscaliz 
quantitativos, prazos e 
contratos, comunicançlfi à C 
critério, exijam me 
Artigo 67, §§ 1°e 

Aplicam-se, su 
8.666/93, que v 
com aAdministra 

Ficâm 
Adminisff 

omover o acompanhamento do 
o do 6'6Tato, sob os aspectos qualitativos e 
ts necessário na execução plena dos serviços 

orrências de quaisquer fatos que, a seu 
por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c 
08.666193. 

ições constantes da SEÇÃO V da Lei Federal n° 
ão e rescisão dos contratos administrativos celebrados 

mais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos 
sciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA "ECINtA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Este contrato pdde ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n°  8.666, de 
21/06/1 993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, 
bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e 
aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

FI 	  
Cpljfernando Falcão 
Pr= 021/2021/SEÁAF 

Rub: 	(7 - 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESPONSABILIDAIÉ CIVIL 

A CONTRATADA responderá por perdas e danos 
terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa jgjf 
prepostos, independentemente de outras contfffft 
sujeita. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Cidade de 
outro, por mais privilegiado que seja, 	diri 
execução deste Contrato. 

:evI 	- 
culposa, .. 
ôes contra 

,sofrer a C•j ÀTANTE,  ou 
ONTRAT DA ou de seus 

ouJegais, a que estiver 

renúncia expressa de qualquer 
ér dúvidas ou litígios oriundos da 

de 	 de 2022. 

Pela CONTRATADA 

Fer 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, 
obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/1993, sendo a 
publicação condição indispensável à sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Dos CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 10.520/2012, da Lei Federal n° 
8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO  

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO PRESEN)". SRP N° XXX/2022, 
TERMO DE REFERÊNCIA disposto no Anexo] do Edital e à propos _ 

	
.ora, conforme 

exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei Federal n° 8.666/93. 

E, para firmeza e comofprova' 	 entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente instrumenØf!j03 (trê%tas de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, 
é assinado pela Contra _..e pela ttemunhas abaixo nomeadas 

Raimffida Silva Almeida 
Prej$fta Municipal Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 
ia 

NOME: 	 CPF/MF n°: 	  

NOME: 
	

CPF/MF n°: 

	

Fie: 	  
CpLlvernando Falcão 
Proc: 021/2021/S€MAF 

	

Rub: 	  
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i"Jom 

Por ser expressão da verd 

ata 
Atenciosamente, 

âqo responsável legal pela proponente) 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612667/0001-08 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°  XXX/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° )OO(12022 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

REF: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XXX12022 

A empresa 	 , signat 
sediada na 

representante legal, declara, sob as penas da4jei 
Federal n° 8.666/1993, que até apresente da 
participar desta licitação e que contra ela não 
concordata. 

scrita no &%PJ sob o n.° 
dereço co olêto), por seu 

o arugof 2, § 2°, da Lei 
orreu que a inabilite a 

dido de falência ou 

os ter 
nenhum fat 

iste nenhu 

	

Fis: 	  
CpLlFernando Falpão 
Proc 02l/2O2l/SMAF 

	

Rub: 	(7  
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ 01.612.66710001-08 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XXX/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX12022 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO VII 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

REF: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XXX/2022 

Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente àCitação em epi1àfe, obj&vando o 
Registro de preços para eventual e futura contrataçj/'c3jnpresa par.\ornecimento de 
forma parcelada de combustíveis, do tipo: gas1na, VdieseI Sllfj7lubrificantes, 
para atender as demandas da Prefeitura Municipal •3ernando-FaIcão e suas 
unidades administrativas, em conformidade 8specificaço'quantidades constantes 
no Termo de Referência (Anexo 1). 

Nossa Proposta tem preço fixado ernøR   ( 	 ..) para os serviços, composta e 
irreajustáveis de acordo com exigê fias d 

Proposta de preços com quantitativ 

Prazo dos Serviços: Cqpf 

Prazo de validade 

Dados Ban 

e totais: anexo a esta. 

o Edital e Termo de Referencia. 

° da conta 	Banco 	 

(sessenta) dias a partir da abertura da proposta. 

em paut 
qualquer natureza 
a ser suspen 
correspondente 

ern !pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de 
entes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir 

a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo 
dias de suspensão. 

Atenciosamente, 

Local e data 
Atenciosamente, 

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente) 

CpLíFernando Falcão 
Píoc: 021/202/S,SNtF 

Rub: 	Z/ 
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namento nd 
imeiY%&o objeto, c 

ndereço abaixo, 
arme fotos em 

ENDEREÇO: 	  
CIDADE/ESTADO: 
CEP: 
	 a 

TELEFONE: 

PONTOS DE REF'Ei!IIA 
DA DIREITA:  a 	im~ 	1m  
D AESQUERD 
DA FRENTE: 

Nome da empresa 
Nome do seu Representante Legal 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.66710001-08 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XX1X12022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° X)0C12022 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS). 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

REF: PREGÃO PRESENCIAL SRP n° XXX12022. 

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa 
CNPJ n° 	  está localizada e em pie 
sendo o local adequado e compatível para o cun 
anexo do prédio e suas instalações. 

Declaro ainda que a empresa dispõe de esch 
humanos e mobiliários pertinentes as sul. atividades 

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA:  

(talaçoes, recursos 

Fis: 	 
CPLlFernandoFalcão 
Proc: 021/2021/SÉr#W 

Rub: 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° X)O(/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 
TIPO: MENOR PREÇO  POR LOTE 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

REF: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° X)O(12022 

ecido estão- 
art. 3.°, esta  
L Empresa 
••!t go 30 

	(nome / razão social) 	, inscrita n 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a 
Carteira de Identidade n.° 	 e do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XXX/2022. 

OPTA pelo tratamento diferenciado e 
de 15 de dezembro de 2006, nos tern 
previsto e DECLARA ser: ( ) Micr.tmprd 
nenhum dos impedimentos previs cLo §4 

por 
portador da 

na Sd%são Pública do 

ecido pela' ei Complementar 123, 
apta a usufruir do tratamento ali 

e Pequeno Porte e não possuir 
eferida lei. 

DECLARO ainda ter cTWT»aïiade de declaração prestada objetivando os 
benefícios da Lei Co 	Temen 	ttpterizará o crime de que trata o Art. 299 do 
Código Penal, se 4jízo d6Snquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas 	 Eeçpl n° 8.666/93". 

Local e data 
Atenciosamente, 

atura do responsável legal pela proponente) 

Fia:  99  
cpLlFernando Falcão 
Proc: 021/2021//EMAF 

Rub: 	9' 
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g) A intenção de apresentar a 4j5Nsta á 
recebido de qualquer outro participan poten 
SRP N° XXX/2022), por quaiuer meio o tr qua 

não fojlinformada a, discutido com ou 
fato da (PREGÃO PRESENCIAL 

essoa; 

h) Que não tentou 
qualquer outro pa 
XXX/2022) quan 

i) Que o co 
indiretamente, e 
fato da (PREGA 
refe.ção; 

j) Que o 
informado 
abertura oficia  

gr qualquer pessoa, influir na decisão de 
pial ou de fato da (PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 

da referida licitação; 

Mexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
utido com qualquer outro participante potencial ou de 

SRP N° XXX/2022) antes da adjudicação do objeto da 

nté 
%tiscutis 

toas e 

roCosta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
om ou recebido de qualquer integrante de (Órgão licitante) antes da 

ropostas; e 

2 da Ø 
ado a 

NCIAI  
Ir 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MÁ 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

PREGÃO PRESENCIAL SRP No XXX/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO X 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

REF: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XXX12022 

7±TCse tante 
vante 

ENCIA SRP N° 
Penal Brasileiro, 

	 (Identificação completa do representante da licitante) 
devidamente constituído de 	(Identificação complQ)Po licitan 
denominada Licitante, para fins do disposto do Edital jfPREGÃO P 
XXX/2022, declara, sob as penas da Lei, em especi 15?j299 do CÓd 
que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de marféY% 	 tpelo licitante), e que o 
conteúdo da proposta anexa não foi, 4o todo 	 ,'/a ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido ale qualquer '!o particiR te potencial ou de fato 
da (PREGÃO PRESENCIAL SRP N° JVjkj22), por quiuer meio ou por qualquer pessoa; 

b) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

Local e data 
Atenciosamente, 

(Nome e assinatura do responsável legal pela proponente) 

Pis:  80  
cPurernando Falcão 
Proc: 021120211 MAF 

Rub: 	  

independerf' 
Lem parte 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - fulA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
cwpj. 01.612.667/0001-O8 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XXX/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX12022 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

ANEXO XI 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - PMFF, 
pessoa jurídica de direito público interno, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita 
no CNPJ sob o n°. 01612.667I0001-08, sediada na Rua Antonio 	-a Santiago n° 420, 
nesta cidade de Fernando Falcão, neste ato representada pelo seu 	Municipal de 
XXXXX)(XX (Nome do Responsável do órgão Gerenciad.r), simpl-rneiTári., em 
face do Pregão Presencial SRP n° XXX/2022, para REGI 	O DE PR. Q. c ettltado 
registrado na Ata de Sessão Pública, considerando • 'REOAO PRËNCIAL SRP N° 
XXX/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, para co a : conforme -' láusula Primeira, 
cujo resultado registrado na Ata de Sessão Pública, --liza'- - XX de 	de 2022, indica 
como vencedor a empresa XXXXXXXX)000(XXX, - a epectiv- 	ologaçã 

Registrar os preços dos itens p4»ost61%o-la(s)  empft a(s) 	  
insrít. no 4j: 	á 	, localizada na 

	  repres-qada pè' 	V 	, portador do 
RG:  	e o 	F: 	 , nas quantidades 
estimadas, de acordo c 	 -4por elas alcançada, por item, atendendo as 
condições previstas n 'nstru jn o • o •o e as constantes desta Ata de Registro de 
Preços, sujeitandoj parte&s  normas estabelecidas na Lei Federal n° 10.520/2002, 
Decreto Federal P 7J2Ü13, eaas alterações, Decreto Municipal SRP n°003, de 03 de 
janeiro de 214[ da &pmpler n° 123/2006, e suas alterações, aplicando 
subsidiariamentt. que •o.er, JVLei Federal n° 8.666/1993 e demais normas 
regulamentares 

p:JETO 
hte pregão tem por objeto o Registro de preços para "eventual 

em-presa para fornecimento de forma parcelada de combustíveis, do 
tipo: gasoli% óleo !'-sei SIO e lubrificantes, para atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de'Nrnando  Falcão e suas unidades administrativas, em conformidade com 
especificações et&ntidades constantes no Termo de Referência (Anexo 1), parte integrante 
deste edital. 	' 
As quantidades dos materiais indicadas no Termo de Referência (ANEXO 1) são apenas 
estimativas e será solicitada de acordo com as necessidades dos Orgâos Participantes, 
podendo ser utilizada no todo ou em parte. 

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas 
quantidades indicadas no ANEXO 1 deste documento, podendo o ORGAO PARTICIPANTE 
promover a prestação de serviços de acordo com suas necessidades. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata terá validade de XX (XX) meses, contados a partir de sua assinatura. 

Fio: 	  
cpLfFornando Fcáo 
Proc: 021/2O2IISEMAF 

Rub: 

erntes a 

CLÁIa 
Pa 
e futuro" 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ 01612.667/0001-03 

CLÁUSULA TERCEIRA— DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá ao SECRETARIO DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,  através de seu representante legal, nos seus aspectos 
operacionais. 
Parágrafo Segundo - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para 
prestação dos serviços respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, 
Direta ou Indireta. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
Os preços registrados, as especificações dos itens, os quantitativos, marcas, empresas 
beneficiárias e representante(s) legal(is) da(s) empresa(s), encontram-se elencados no 
ANEXO VII da Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTRE 
Parágrafo Primeiro - A Contratada fica obrigada a fornecer os 
contidos na Ordem de Fornecimento emitida pelo Orgão 3p. 4ante. 
Parágrafo Segundo— O prazo para o início de forneci -rito dos itens 
a necessidade do órgão participante, contados ai1%go recebimei! 
Fornecimento", de acordo com o Termo de ReferØta - -p 1 do Edital. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE É 
A(s) empresa(s) detentora(s)Iconsignatáia(s) dei 
convocada a firmar contratações de foçjcimento, o 
instrumento, no edital e legislação pe 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISA 
Os preços registrados manter-se-ão ii teradoT' • .Siodo de vigência da presente Ata, 
admitida a revisão no case desequilí5,. da e5-o econômico-financeira inicial deste 
instrumento. 
Parágrafo Primeiro 
preços praticados 
originalmente costant 
Parágrafo Se 
mercado, o 
correspondência 

CL4OlTA —5. SÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Dede'$!%j.a snte j ificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 
vigênciade attilizfda por qualquer árgão ou entidade da administração pública que 
não tenha pcipa.o o certame licitatório, mediante anuência do árgão gerenciador. 
Parágrafo Prffi%tir9 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejariW  fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ala para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços 
prestados decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 
que aderirem. 

á de acrdo com 
da "Ordem de 

ro de Preços será 
õondições fixadas neste 

Ôs pr7 	an!tçie sofrerem revisão, não ultrapassarão os 
-cado, 	ntendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 

roposf 	aquele vigente no mercado à época do registro, 
o preØgistrado seja superior à média dos preços de 

NCIAIIOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante 
êgistrado, de forma a adequá-lo ao mercado. 

FSs:  g  
CptiFeçnando Falcão 
Prcc: O21/2O21J$ÉrF 

Rub: 	c/  
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.667/0001-08 

CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS 
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 
valor da proposta do licitante vencedor; 
Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à 
análise das documentações de habilitação; 
Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante vencedor; 
Parágrafo Terceiro - Além do preço do 10  (primeiro) colocado, serão registrados preços de 
outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; 
Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o 
cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de 
Preços; 

CLÁUSULA DÉCIMA-  DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTIkD D±J7S 
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Pre 24t.Lderá s 
direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando: 
a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes - '1ta de Registro toe Preços; 
b) Não retirar a Ordem de Fornecimento ou instruma 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado f-ipótese de 
praticados no mercado. 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III oqgíV do caput 
ou no art. 71  da Lei Federal n° 10.520/200 

pleno 

ente no praz 

tornar superior àqueles 

st abelecido pela 

art. 87 da CÊ Federal n° 8.666/1 993, 

e) Por razões de interesse público dqyiiarff 
PARTICIPANTE(S) ou pelo ORGÍØRENr±1 
caso fortuito ou força maior que prejudk4 o cu 
Parágrafo Segundo - Ocorrendo c  
será(ão) comunicado(s) fgj_ 
administrativo da presentCA$IflJ 
Parágrafo Terceiro 
a comunicação será 
preço registrado 
Parágrafo Qu -11k 
poderá não ser 
aplicação das pe Jt 

e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) 
ato superveniente, decorrente de 
ta. 

ço registrado, o(s) Fornecedor(es) 
de documento que será juntado ao processo atra 

ei 
artir 

caso ' 
través 

Ldemonstra 
QR ou po 

ento 

ecusa ta5Yflaçâo dos serviços em dar ciência da decisão, 
ublicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o 

ecedor para cancelamento dos preços registrados 
ERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a 

C 
Fai'a p 
Legislaçá 

ONZE 'DATL-L 
?ute 	da 'j 

ÁÇÃO O ÕRGÃO GERENCIADOR 
sente Ata no Diário Oficial, após sua assinatura, nos termos da 

CLÁUSULA ÔN

MlaeEr-altura 

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Parágrafo Pri-  Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 
intermédio de 	de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de 
Preços, conforme o caso. 	 - 
Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° XXX/2022 e 
seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. 
Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos veículos caso em 
que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. 
Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002 Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e a Lei 
Complementar 123/2006, e suas alterações. 

CLÁUSULA TREZE - DO FORO 
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Fernando Falcão, Estado do Maranhão, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir  quaisquer 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNN. 01.612.667/0001-05 

dúvidas oriundas do presente instrumento. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes 
assinam o presente, na presença de duas testemunhas. 

Fernando Falcão - MA, 	de 

 

de 2022. 

  

Representante do Órgão Gerenciador 

Nome EMPRESA 

Eis:  94  
CPuEernando Falcão 

PO/2O2? AF  
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QUADRO 02: STRADO. 

ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.61266710001-08 

ANEXO IX - A 

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREGOS N° 	/2022. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.° XXX/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2022. 
VIGÉNCIA: XX (XX) MESES 

Este documento integra a Ata de Registro de Preços n°/2022, 	celebrada 	perante 	a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, da Prefeitura Municipal de FERNANDO 
FALCÃO - MA, localizada à Rua Antonio Pereira Santiago 420, Vila Resplandes, CEP: 
65964-000, e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face a realização do 
Pregão Presencial SRP no XXX/2022. 

OBJETO: Registro de preços para "eventual e futuro" contrataç(o 
fornecimento de forma parcelada de combustíveis, dojgasolin 
lubrificantes, para atender as demandas da Prefeitura '.cipa de Fer 
unidades administrativas, em conformidade com esjções  e quart 
no Termo de Referência (Anexo 1). 

o esa para 
e • - p'io e 

'o FaIcFe suas 
ades constantes 

QUADRO 01: DADOS DA RSA BENÊtJÁRIA. 

EMPRESA: 7 
CNPJ: 41k 'k Telófone: 
Endereço: 7 	'1%.. % e-mail: 

N° 
- 

DESCRIÇÃO 
%Z' 
'U(D Q 	.s  EMPRESA 

BENEFICIÁRIA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

a 
I%t VAL&SQTAUREGISTRADO 

de 2022. 

xxx8%asxxxxxxxxx 
Secretário Mujf&pal de Administração Empresa Contratada 

05 
-d  

cpufernanclo FIcão 
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