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RECIBO
O DE RETIR
RADA DE EDITAL PELA
P
INTE
ERNET
PREGÃO PRESENC
CIAL n.º 007/2018
0
Razã
ão Social::
CNP
PJ/MF:
Endereço:
E-mail:
Cida
ade:
Esta
ado:
Tele
efone Fax::
Responsável para conttato:
Obtivvemos através do acesso à página www.fema.edu.br nnesta data, cópia do
instrrumento co
onvocatória
a da licitaçção acima identificada
a, cujo objjeto é CON
NTRATAÇÃ
ÃO
DE EMPRESA
A PARA FORNECIM
F
MENTO DE COMBU
USTÍVEIS, GASOLIN
NA COMU
UM,
ETA
ANOL E BIO
ODIESEL PARA OS VEÍCULO
OS DA FEM
MA.
..................., ................ de ................................. dee 2018.
....... .....................................
Razzão Social da Empres
sa
Nome d
do respons
sável/procu
urador
Senh
hora Licita
ante
ando à co
omunicação
o futura e
entre FEM
MA e sua empresa,, solicitam
mos a Vosssa
Visa
Senh
horia preencher o re
ecibo de re
etirada do Edital e re
emetê-lo aao Setor de
d Licitaçõe
es,
prefe
erencialme
ente pelo e-mail
e
com
mpras@fem
manet.com.br ou licita
tacaofema@
@gmail.co
om.
A nã
ão remessa
a do recibo
o exime a F
FEMA de responsab
r
ilidade da comunicação por me
eio
de e
e-mail de eventuais esclare cimentos e retificações ocorrridas no instrumen
nto
convvocatório, bem como de q
quaisquer informaç
ções adic ionais, nã
ão caben
ndo
postteriormente
e qualquerr reclamaçã
ão.

A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
18) 3302-105
55 - www.fem
ma.edu.br
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ED
DITAL N.ºº 016/201
18
PRO
OCESSO
O LICITAT
TÓRIO Nº
N 017/20 18
8
PR
REGÃO P
PRESENCIAL Nº 007/2018
TIPO
O DA LICIT
TAÇÃO: MENOR
M
PR
REÇO POR
R ITEM
REG
GIME DE EXECUÇÃO
E
O: EMPRE
EITADA PO
OR PREÇO
O UNITÁR
RIO
DAT
TA DA REA
ALIZAÇÃO
O: 20/04/20
018 - INÍC
CIO DA SESSÃO: 099H
LOC
CAL: SEDE DA FEM
MA, NA A
AVENIDA GETÚLIO VARGAS
S, 1200 – VILA NOV
VA
SAN
NTA, NO MUNICÍPIO
M
O DE ASSIS
S, ESTADO
O DE SÃO
O PAULO.
OBJ
JETO: FOR
RNECIMENTO DE G
GASOLINA
A COMUM, ETANOLL E BIODIE
ESEL, PAR
RA
ENT
TREGA PA
ARCELADA
A PELO PE
ERÍODO DE
D 12 (DOZ
ZE) MESE
ES.
À FU
UNDAÇÃO
O EDUCAC
CIONAL DO
O MUNICÍÍPIO DE ASSIS
A
- FE
EMA torna público pa
ara
conh
hecimento dos intere
essados, q ue estará realizando
o PREGÃO
O PRESEN
NCIAL do tipo
MEN
NOR PREÇ
ÇO POR ITEM, confforme esp
pecificações e exigênncias cons
stantes desste
instrrumento co
onvocatório e seus anexos, e,
e em confformidade com a Le
ei Federal nº
10.5
520, de 17 de julho de
d 2.002, a
aplicando-s
se, subsidiariamentee, no que couberem,
c
as
dispo
osições da
a Lei Fede
eral nº 8.66
66, de 21 de junho de
d 1.993 e suas alte
erações e da
Lei Complem
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2.0006, alterad
da pela Lei
Com
mplementarr nº 147, de 7 de ago
osto de 2.0
014.
SES
SSÃO PÚB
BLICA DE PROCESS
SAMENTO
O DO PREG
GÃO PRE
ESENCIAL
Os e
envelopes contendo
o a PROPO
OSTA DE
E PREÇOS
S (01) e oos DOCUM
MENTOS DE
D
HAB
BILITAÇÃO
O (02) definidos nestte Edital, e a DECL
LARAÇÃO de pleno atendimen
nto
aos requisitos de habilita
ação deverrão ser enttregues no local, dataa e horário
o a seguir:
LOC
CAL, DATA
A E HORÁ
ÁRIO ONDE
E SERÁ PROCESSA
P
ADO O PR
REGÃO:
Sala
a de Licitaçções, sito no
n Bloco II I da FEMA
A, localizad
da na Avennida Getúlio Vargas, n°
1.20
00, Vila No
ova Santan
na, Assis/S
SP – CEP: 19807-130 - Fone: (18) 3302--1055 ramais
1075
5 ou 1412. DATA: 20
0/04/2018 à
às 9H.
1-O
OBJETO
1.1. A presentte licitação
o tem por objeto o fornecimen
f
nto de gassolina comum, etano
ol e
A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
18) 3302-105
55 - www.fem
ma.edu.br
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biodiesel, para
a entrega parcelada
p
pelo perío
odo de 12 (doze)
(
messes, em quantidadess e
ecificaçõess constante
es do Anexxo I, que fa
az parte inttegrante deeste Editall.
espe
2-D
DAS COND
DIÇÕES PARA PAR
RTICIPAÇÃ
ÃO
2.1. Poderão participar
p
desta
d
licitaçção as em
mpresas do
o ramo de atividade pertinente
p
ao
ndam aos rrequisitos de habilita
ação previsstos neste Edital.
objeto licitado e que aten
2.2. Além de cooperativa
c
a, não será
á permitida
a a participação de em
mpresas:
1. Estrange
eiras que não
n funcion
nem no Pa
aís;
2.2.1
2.2.2
2. Reunida
as sob a forma de co nsórcio, qu
ualquer que seja suaa forma de constituiçã
ão;
2.2.3
3. Suspen
nsas temporariamen te para lic
citar e impedidas dde contratar com essta
Adm
ministração nos termos do inci so III do art.
a 87 da Lei Federral nº 8.66
66/93 e su
uas
alterrações;
2.2.4
4. Impedidas de licita
ar e contrattar nos terrmos do artigo 7º da Lei nº 10.5
520/02;
2.2.5
5. Impedidas de licita
ar e contrattar nos terrmos do artigo 10 da Lei nº 9.60
05/98;
2.2.6
6. Declarad
das inidône
eas pelo P
Poder Público e não reabilitadas
r
s.
2.3. A participa
ação nesta
a licitação ssignifica plleno conhe
ecimento dde suas ins
struções, não
n
cabe
endo, apó
ós sua ab
bertura, a
alegação de desconhecimentto de seus itens ou
Recllamação quanto
q
ao seu conte údo. Antes
s de elabo
orar suas ppropostas, as licitanttes
deve
erão ler ate
entamente o edital e seus anex
xos.
3

-

FORM
MA

DE

APRESE
ENTAÇÃO
O

DOS

DOCUM
MENTOS

PARA

O

EDENCIAM
MENTO E DOS EN VELOPES
S DE PRO
OPOSTA E DOCUM
MENTOS DE
D
CRE
HAB
BILITAÇÃO
O
3.1. Os documentos para
p
o cre
edenciame
ento deverrão ser aapresentados fora dos
d
elopes nº 01
0 e nº 02..
Enve
3.2. A propo
osta e os documen
ntos para
a habilitação deverãão ser apresentado
os,
sepa
aradamentte, em 2 (d
dois) enve
elopes não
o transpare
entes, fechhados e indevassáve
eis,
conttendo em sua
s parte externa,
e
alé
ém da iden
ntificação da
d licitantee, os seguintes dizere
es:
EDITAL N°
N 016/201
18
PREGÃO
O PRESEN
NCIAL Nº 007/2018
0
Abertura dia 20/04//2018 às 9H
ENVELO
OPE 01 – P
PROPOSTA
A DE PRE
EÇOS
Razão So
ocial da Prroponente::
CNPJ:
Endereço
o:
Fone/Fax
x:
E-mail:

A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
18) 3302-105
55 - www.fem
ma.edu.br
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EDITAL N°
N 016/201 8
PREGÃO
O PRESEN CIAL Nº 007/2018
0
Abertura dia
d 20/04/2
2018 às 9H
H
ENVELOPE 02 – D OCUMENTOS DE HABILITAÇ
H
ÇÃO
ocial da Pro
oponente:
Razão So
CNPJ:
Endereço
o:
Fone/Fax
x:
E-mail:
3.1.1
1. As ausências do
os dizeres não cons
stituirão motivos parra desclas
ssificação do
licita
ante que po
oderá inserir as inforrmações fa
altantes.
3.1.2
2. Caso evventualmen
nte ocorra a abertura
a do envelope 2 – H
HABILITAÇ
ÇÃO antes do
enve
elope 01 – PROPOSTA, por fa lta de inforrmação no
o mesmo, sserá aquele novamen
nte
lacra
ado sem análise de seu
s conteú
údo e rubric
cado o lacre por todoos os prese
entes.
4-C
CREDENCIAMENTO
O
4.1. Para o cre
edenciame
ento deverã
ão ser apre
esentados os seguinttes docum
mentos:
4.1.1
1. Quanto aos repres
sentantes:
4.1.1
1.2. Tratan
ndo-se de representtante lega
al, o estatuto social, ccontrato so
ocial ou ou
utro
instrrumento de registro comercia
al, registrado na Jun
nta Comerrcial, no qual
q
esteja
am
exprressos seu
us poderes
s para exerrcer direito
os e assum
mir obrigaçõões em de
ecorrência de
tal in
nvestidura;;
4.1.1
1.3. Trata
ando-se de Procu
urador, instrumento públicoo de pro
ocuração ou
instrrumento pa
articular co
om firma rreconhecid
da do repre
esentante legal que o assina, do
qual constem poderes específico
os para fo
ormular ofe
ertas e laances, neg
gociar preçço,
interrpor recurssos e desistir de sua
a interposição, bem como praaticar todo
os os demais
atos pertinente
es ao certtame. No ccaso de in
nstrumento
o particularr, o procurador deve
erá
apre
esentar instrumento constitutivo
c
o da empre
esa na form
ma estipulaada no sub
bitem 4.1.1.2;
4.1.1
1.4. O re
epresentan
nte (legal ou procu
urador) da
a empresaa interess
sada deve
erá
identificar-se exibindo
e
do
ocumento o
oficial que contenha foto;
4.1.2
2. Quanto as licitante
es deverão
o apresenta
ar FORA dos
d Enveloopes nº 01 (Proposta
a) e
nº 02
2 (Habilitaçção):
a) - Declaraçã
ão de plen
no atendim
mento aos requisitos
s de habiliitação, de acordo co
om
mod
delo estabe
elecido no Anexo II;
ão de inexistência de
e fatos sup
perveniente
es a particiipação em
m licitação, de
b) - Declaraçã
acorrdo com modelo esta
abelecido n
no Anexo III;
C) - Declaraçã
ão de micrroempresa ou empre
esa de peq
queno portte visando ao exercício

A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
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dos direitos prrevistos no
os artigos 4
42 a 45 da
a Lei Comp
plementar nº 123/06
6, que deve
erá
ordo com o modelo e
estabelecid
do no Anex
xo IV.
ser ffeita de aco
4.1.3
3. A licitan
nte que não
o contar co
om repres
sentante prresente naa sessão ou,
o ainda que
q
pressente, não
o puder praticar ato
os em se
eu nome por contaa da apres
sentação de
docu
umentação
o defeituos
sa, ficará i mpedida de
d participa
ar da fasee de lances
s verbais, de
nego
ociar preços, de de
eclarar a i ntenção de
d interporr ou de reenunciar ao
a direito de
interrpor recursso, ficando
o mantido, portanto, o preço apresentad
a
do na prop
posta escrita,
que há de ser considerrado para efeito de ordenação
o das proopostas e apuração do
men
nor preço;
4.1.4
4 Encerrada a fase
e de cred
denciamen
nto pela Pregoeira,
P
não serã
ão admitid
dos
cred
denciamenttos de eve
entuais licita
antes retardatárias;
4.1.5
5. Será ad
dmitido ap
penas 1 (u
um) representante para
p
cadaa licitante credenciad
do,
send
do que cad
da um dele
es poderá rrepresenta
ar apenas uma
u
licitannte credenc
ciada.
4.1.6
6. Na fase de lances e de nego
ociação do
o preço fina
al será perrmitido o uso de celu
ular
exclu
usivamente para es
sclarecimen
nto de caráter exce
epcional, ddevendo prevalecer
p
os
pode
eres outorrgados ao Procurado
or conform
me condiçã
ão expresssada na alínea
a
4.1.1
1.3
suprra.
5-C
CONTEÚDOS DO EN
NVELOPE PROPOS
STA
5.1. A proposta poderá ser
s redigid
da na forma sugerida
a pelo Aneexo VI, datilografada ou
u corren
nte,
imprressa, em língua porttuguesa, ssalvo quanto às expressões téccnicas de uso
sem rasuras, emendas, borrões o
ou entrelin
nhas, sem cotações alternativa
as, datada
a e
assin
nada pelo representa
ante legal d
da licitante
e ou pelo procurador
p
r.
5.2. Não serão
o admitida
as, posterio
ormente, alegações
a
o distraçõ
ões
de enganoos, erros ou
na apresenta
ação das proposta
as comerc
ciais, com
mo justificcativas de
e quaisqu
uer
acré
éscimos ou
u solicitações de reem
mbolsos e indenizaçõ
ões de quaalquer natu
ureza.
5.3. Além dos requisitos acima, a p
proposta deverá indic
car e consiiderar:
a) Id
dentificação
o da propo
onente, ind
dicando a razão social, endereeço comple
eto, telefon
ne,
fax e endereço
o eletrônico
o (e-mail), este último
o se houve
er, para coontato;
b) d
descrição completa do produ
uto ofertad
do, marca
a, referênccias e de
emais dad
dos
técnicos;
c) ite
em (comp
patível com
m o objeto descrito), preços un
nitários e ttotais, líqu
uidos, fixoss e
irrea
ajustáveis e deverá
á ser apre
esentado com prec
cisão de três casa
as decima
ais,
exprressos em moeda na
acional co rrente, por litro de cada
c
combbustível CIF-ASSIS/S
SP,
A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
18) 3302-105
55 - www.fem
ma.edu.br
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entre
egues na forma
f
da cláusula no
ona deste edital,
e
confforme deteerminado no
n pedido;
d) N
Nos preçoss propostos
s deverão estar inclu
uídos, além
m do lucroo, todas as
s despesass e
custo
os, como por exem
mplo: transsportes, trributos de qualquerr natureza e todas as
desp
pesas, dire
etas ou ind
diretas, rela
acionadas com o fornecimentoo do objeto
o da presen
nte
licita
ação;
e) D
Declaração
o comprom
metendo-se
e a presta
ar total ga
arantia quuanto à qu
ualidade dos
d
combustíveis, bem como
o efetuar i mediatame
ente, e tottalmente ààs suas expensas, se
em
quaisquer ônu
us para a CONTRA
ATANTE, a substitu
uição do combustív
vel que, por
p
quaisquer razõ
ões, tenham sido enttregues ad
dulterados ou contam
minados, fo
ora, portan
nto,
das especifica
ações técn
nicas e pa
adrões de qualidade
e constanttes dos Regulament
R
tos
Técn
nicos da Agência
A
Na
acional de
e Petróleo – ANP, e das portaarias do Departamen
D
nto
Naciional de Co
ombustíve
eis – DNC e
em vigor;
f) prrazo de vallidade da proposta,
p
n
não inferior a 60 (ses
ssenta) diaas contado
os da data de
ence
erramento da licitaçã
ão;
g) D
Depois de aberta, a proposta se acha vinculada
v
ao processso pelo seu
s
prazo de
valid
dade, não sendo perrmitida sua
a retirada ou a desis
stência de participaç
ção por pa
arte
do p
proponente
e.
h) A
Apresentad
da a proposta, o prroponente estará automaticam
mente ace
eitando e se
sujeitando às cláusulas
c
e condiçõe
es do prese
ente Edital.
e, por falha do proponente, a proposta não indica
ar o prazo de sua validade, essta
i) Se
será
á considera
ada válida por 60 (s essenta) dias
d
indepe
endentemeente de qu
ualquer ou
utra
man
nifestação.
j) Po
or se tratarr de fornec
cimento pa
arcelado, e,
e para atendimento dde exigênc
cias legaiss, o
venccedor da licitação, se obrig
ga a fornecer à Seção
S
de Finanças
s da FEM
MA,
men
nsalmente e durante toda a vi gência contratual, originais, cóópias aute
enticadas, ou
imprresso obtid
do via Inte
ernet, das provas de
e regularidade com a Seguridade Socia
al e
com o Fundo de
d Garantia
a por Tem po de Serv
viço.
k) Condições de
d pagame
ento, em co
onformidad
de com a cláusula
c
122 deste ed
dital.
5.4. A propossta deverá
á ser elabo
orada con
nsiderando
o as condiições de fornecimen
f
nto
estabelecidas neste Edital e seuss anexos, e os preço
os proposttos deverã
ão conside
erar
todo
os os tributtos, encarg
gos e dem
mais despe
esas direta
as ou indirretas que interfiram no
preçço proposto
o, inclusiv
ve frete, se
eguro, ved
dada à inc
clusão de encargo financeiro
f
ou
prevvisão inflaccionária, de
e sorte qu
ue o preço proposto corresponnda ao valo
or final a ser
s
A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
18) 3302-105
55 - www.fem
ma.edu.br
6

Fundação
F
Ed
ducacional do Municípiio de Assis
Campu
antilli Sobrin
nho”
us “José Sa

desp
pendido pe
ela FEMA.
5.5. Qualquer tributo, cu
usto ou de
espesa dirreta ou ind
direta, omittido ou inc
corretamen
nte
cotado na pro
oposta, se
erá conside
erado com
mo incluso
o no preçoo, não sen
ndo possível
pleite
ear acrésccimos sob esse
e
argum
mento.
5.6. A oferta deverá
d
serr firme e p
precisa, sem alternattiva de preeços ou qu
ualquer ou
utra
cond
dição que induza o ju
ulgamento
o a ter mais de um re
esultado, nnão sendo considera
ada
ofertta de vantagem não
o prevista
a no Edital ou base
eada nas ppropostas das demais
licita
antes.
5.7. Cada licita
ante só po
oderá apressentar uma
a proposta
a escrita. V
Verificado que
q qualqu
uer
ante, por in
ntermédio de interpo
osta pesso
oa, física ou jurídicaa, apresen
ntou mais de
licita
uma
a proposta
a, todas serão
s
exccluídas, su
ujeitando-s
se, os lici tantes eliminados, às
sançções cabívveis.
5.8. Será facu
ultado à lic
citante cottar todos ou
o quaisqu
uer itens ddefinidos no
n ANEXO
O I
destte edital.
5.9. A escolha da melhorr proposta se dará pe
elo menor preço por item.
6-C
CONTEÚDO DO ENV
VELOPE ""DOCUME
ENTOS DE HABILITA
AÇÃO"
6.1. Para a ha
abilitação todas
t
as liccitantes, in
nclusive as
s microem
mpresas e empresas
e
de
pequ
ueno portte, deverrão apressentar a documen
ntação coompleta, na
n
seguin
nte
confformidade:
6.1.1
1. HABILIT
TAÇÃO JU
URÍDICA (c
e o caso)
conforme
6.1.1
1.1. Registtro empres
sarial, no ca
aso de em
mpresário in
ndividual;
6.1.1
1.2. ato co
onstitutivo, estatuto o
ou contrato
o social em
m vigor, deevidamentte registrad
do,
em sse tratand
do de socie
edade em
mpresária ou
o simples
s, e, no caaso de soc
ciedades por
p
açõe
es, acompa
anhado de
e documen tos de eleiição de seus adminisstradores;
6.1.1
1.3. inscriição do ato consttitutivo, no
o caso de
d sociedaade não empresárria,
acom
mpanhada de prova de
d diretoria
a em exerc
cício;
6.1.1
1.4. decretto de autorização, em
m se trata
ando de em
mpresa ou sociedade
e estrange
eira
em funcionam
mento no País, e a
ato de reg
gistro ou autorização
a
o para funcionamen
nto
expe
edido pelo órgão com
mpetente, q
quando a atividade
a
assim
a
o exiigir.
6.1.1
1.5. Os do
ocumentos
s relaciona
ados nos subitens
s
6.1.1.1
6
a 66.1.1.4. nã
ão precisarrão
consstar do Envvelope "Do
ocumentoss de Habiliitação", se
e tiverem ssido aprese
entados pa
ara
o cre
edenciame
ento neste Pregão.
6.1.1
1.5. Os documentos
s apresen
ntados porr empresa
as que poossuam filiais deverrão
A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
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posssuir a titularidade do
o licitante (mesma razão soc
cial e messmo CNPJ
J), exceto os
docu
umentos de
d qualifica
ação técnicca, que po
oderão tra
azer CNPJ da filial ou
o da matriz,
confforme o caso.
6.1.2
2 - REGUL
LARIDADE
E FISCAL E TRABALHISTA
6.1.2
2.1. Prova de inscriçã
ão no Cad
dastro Naciional de Pe
essoas Jurrídicas do Ministério da
Faze
enda (CNP
PJ);
6.1.2
2.2. Prova
a de inscrição no Ca
adastro de
e Contribu
uintes Estaadual ou Municipal,
M
se
houvver, relativo
o ao domic
cílio ou sed
de da licita
ante, pertin
nente ao seeu ramo de atividade
ee
compatível com
m o objeto do certam
me;
2.3. Certid
dão Conjun
nta Negattiva de Dé
ébitos ou Certidão C
Conjunta Positiva
P
co
om
6.1.2
Efeittos de Neg
gativa, rela
ativos a Trributos Fed
derais e à Dívida Atiiva da União, expedida
pela Secretaria
a da Receiita Federall;
6.1.2
2.4. Certidão Negativ
va ou Posiitiva com Efeitos
E
de Negativa dde Tributos
s Mobiliário
os,
expe
edida pela Secretaria
a Municipa
al de Finanças;
6.1.2
2.5. Prova
a de regula
aridade pe
erante o Fundo
F
de Garantia ppor Tempo
o de Serviço
(FGT
TS), por meio
m
da aprresentação
o do CRF - Certificado de Reguularidade do
d FGTS;
6.1.2
2.6. Certid
dão Negativa de Dé
ébitos Trab
balhistas - CNDT oou Positiva
a de Débittos
Trab
balhistas com
c
Efeito
os de Neg
gativa, em
m cumprimento à Leei nº 12.44
40/2011 e à
Reso
olução Adm
ministrativa
a TST nº 1
1470/2011..
6.1.2
2.7. As miccroempres
sas e emprresas de pequeno
p
po
orte, por oocasião da participaçção
nestte certame
e, deverão apresen
ntar toda a docum
mentação exigida para
p
fins de
comprovação de
d regularidade fisca
al, mesmo que esta apresente
a
aalguma restrição;
2.8. Havendo algum
ma restriçção na co
omprovaçã
ão da reggularidade fiscal, se
erá
6.1.2
asse
egurado o prazo de cinco diass úteis, a contar da publicaçãão da hom
mologação do
certa
ame, prorrrogáveis por igual pe
eríodo, a critério
c
da FEMA, paara a regu
ularização da
docu
umentação
o, pagame
ento ou p
parcelamen
nto do dé
ébito, e eemissão de
d eventuais
certidões nega
ativas ou positivas co
om efeito de
d certidão negativa;
6.1.2
2.9. A não
o regulariza
ação da do
ocumentaç
ção, no prrazo previssto no sub
bitem anterrior
implicará na decadência
a do direito
o à contrattação, sem
m prejuízo das sançõ
ões previsttas
nestte edital, procedend
p
do-se à co
onvocação
o das licita
antes paraa, em ses
ssão públicca,
retom
mar os ato
os referenttes ao pro
ocedimento
o licitatório, nos term
mos do artiigo 4º, inciso
XXIII da Lei nºº 10.520/02
2.
6.1.3
3 - QUALIF
FICAÇÃO ECONÔM
MICO-FINA
ANCEIRA
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6.1.3
3.1. Certidã
ão negativ
va de falên cia ou recuperação judicial
j
exppedida pelo distribuid
dor
da sede da pessoa jurídica.
6.1.4
4. QUALIF
FICAÇÃO OPERACIO
O
ONAL
6.1.4
4.1. Registtro na ANP – Agênccia Nacion
nal do Petróleo, de aacordo com a Porta
aria
116//2000 e alterações po
osteriores se houverr.
6.1.5
5. DOCUM
MENTAÇÃO
O COMPL
LEMENTAR
R
6.1.5
5.1. Decla
aração da licitante, elaborada em pape
el timbradoo e subsc
crita por seu
s
repre
esentante legal, de que se en
ncontra em
m situação
o regular pperante o Ministério do
Trab
balho, confforme modelo estabe
elecido no Anexo V deste
d
Editaal.
6.2 - DISPOSIÇÕES GE
ERAIS SOB
BRE A DO
OCUMENTA
AÇÃO DE
E HABILITA
AÇÃO
6.2.1
1. Os docu
umentos po
oderão serr apresentados no original, porr qualquer processo de
cópia
a, autenticcada por cartório ccompetente
e, ou mesmo cópiaa simples,, desde que
q
acom
mpanhada do original para qu
ue seja au
utenticado pela Preggoeira ou por um dos
d
mem
mbros da Equipe
E
de Apoio
A
no a
ato de sua apresentação.
6.2.2
2. Não se
erão aceito
os protoco
olos de en
ntrega ou solicitaçãão de documentos em
e
subsstituição ao
os docume
entos ora e
exigidos, in
nclusive no
o que se reefere às certidões.
6.2.3
3. Na hipótese de nã
ão constarr prazo de validade das
d certidõões aprese
entadas, esste
Tribu
unal de Contas
C
ac
ceitará co
omo válida
as as exp
pedidas aaté 90 (no
oventa) dias
imed
diatamente
e anteriores
s à data de
e apresenttação das propostas..
6.2.4
4. Se a liccitante for a matriz, todos os documen
ntos deverãão estar em
e nome da
matrriz, e se fo
or a filial, todos
t
os d
documento
os deverão
o estar em
m nome da filial, exce
eto
aque
eles docum
mentos qu
ue, pela p
própria nattureza, com
mprovadam
mente, forrem emitid
dos
somente em nome da ma
atriz.
6.2.5
5. Eventua
ais falhas, omissões ou outras
s irregularid
dades sannáveis nos documenttos
de h
habilitação poderão ser
s sanead
das na Ses
ssão Pública de proccessamentto do Preg
gão
Pressencial, até
é a decisão
o sobre a h
habilitação
o, inclusive mediante::
6.2.5
5.1. substittuição e ap
presentaçã
ão de docu
umentos, ou;
6.2.5
5.2. verifica
ação efetuada por m
meio eletrôn
nico hábil de
d informa ções.
6.2.5
5.3. A verifficação serrá certifica
ada pela Prregoeira e deverão sser anexados aos auttos
os d
documento
os passíve
eis de ob
btenção po
or meio eletrônico,
e
salvo impossibilida
ade
devid
damente certificada.
c
6.2.5
5.4. A Adm
ministração
o não se rresponsab
bilizará pela eventuaal indisponibilidade dos
d
meio
os eletrôniccos no mo
omento da verificaçã
ão. Ocorren
ndo essa iindisponibilidade e não
n
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send
do aprese
entados os
s docume ntos alcan
nçados pe
ela verificaação, a licitante se
erá
inabilitada.
6.2.5
5.5. Se alg
gum documento aprresentar fa
alha não sanável
s
naa sessão acarretará
á a
inabilitação da
a licitante.
6. A Prego
oeira ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuanndo consulta direta na
6.2.6
interrnet nos sites dos órrgãos expe
edidores para verifica
ar a veraccidade dos documenttos
obtid
dos por estte meio ele
etrônico.
7-P
PROCEDIM
MENTO E JULGAME
ENTO DAS
S PROPOS
STAS
7.1. No horário
o e local in
ndicados n
neste edita
al, será abe
erta a sesssão de pro
ocessamen
nto
Pregão, iniiciando-se com a fasse de cred
denciamen
nto das liciitantes, ob
bservadas as
do P
dispo
osições da
a cláusula quarta desste edital.
os
7.2. Encerrada
a a fase de creden
nciamento,, as licitan
ntes entreegarão à Pregoeira
P
enve
elopes nº 1 e nº 2, co
ontendo, ccada qual, separadam
mente, a P
Proposta de Preços e a
Docu
umentação
o de Habilitação.
7.2.1
1. Iniciada
a a aberrtura do primeiro envelope
e
proposta, estará encerrado
e
o
cred
denciamentto e, porr consequ
uência, a possibilid
dade de admissão
o de novvos
partiicipantes no
n certame
e.
7.3. A análise
e das prop
postas pe la Pregoeira visará ao atend imento da
as condiçõ
ões
estabelecidas neste Edital e seus A
Anexos, se
endo desclassificadaas as propo
ostas:
o não atend
da as espe
ecificações
s, prazos e condiçõess fixados neste
n
Edita
al;
a) - ccujo objeto
b) - q
que aprese
entem preç
ço basead
do exclusivamente em
m propostaa das dema
ais licitante
es.
c) - q
que contiverem cotaç
ção de objjeto diverso
o daquele constante neste Edital.
7.4. O julgamento será feito pelo
o critério de
d menor preço porr item, ob
bservadas as
espe
ecificaçõess técnicas e parâmet ros mínimo
os de qualidade definnidos neste Edital;
7.5. Na hipóte
ese de de
esclassifica
ação de to
odas as propostas,
p
a Pregoe
eira dará por
p
ence
errado o ce
ertame, lav
vrando-se a
ata a respe
eito.
7.6. As propo
ostas class
sificadas sserão sele
ecionadas para a eetapa de lances, co
om
obse
ervância do
os seguinte
es critérioss:
7.6.1
1. Seleção
o da propos
sta de men
nor preço e das demais com prreços até 10%
1
(dez por
p
centto) superiores àquela
a;
7.6.2
2. Não ha
avendo pe
elo menoss três pro
opostas na
as condiçõões definid
das no ite
em
ante
erior, serão
o seleciona
adas as pro
opostas qu
ue apresen
ntarem os menores preços,
p
até
éo
máxximo de trê
ês. No ca
aso de em
mpate das propostas
s, serão aadmitidas todas esta
as,
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independentem
mente do número
n
de licitantes;
3. A Prego
oeira convidará indiviidualmente
e os autore
es das proopostas se
elecionadass a
7.6.3
form
mular lance
es de forma verbal e sequenciial, a partir do autorr da proposta de ma
aior
preçço e, os de
emais, em ordem deccrescente de valor, decidindod
-se por me
eio de sorte
eio
no ccaso de em
mpate de prreços;
a) A licitante sorteada
s
em primeiro
o lugar esc
colherá a posição naa ordenaçã
ão de lancces
em rrelação ao
os demais empatado
os, e assim
m sucessiva
amente até
té a definiç
ção comple
eta
da o
ordem de la
ances.
7.7. Os lancess deverão ser
s formula
ados em va
alores distintos e deccrescentes
s, inferioress à
posta de menor
m
preço, observvada a redução mín
nima entree os lance
es, conform
me
prop
tabe
ela abaixo,, aplicável inclusive em relaç
ção ao primeiro. A aplicação do valor de
redu
ução mínim
ma entre os
s lances inccidirá sobrre o preço unitário doo item.
ITE M

LANCE MÍNIMO (R$
$)

01
1

0,4243

02
2

0,2943

03
3

0,3510

7.8. A etapa de lances
s será con
nsiderada encerrada
a quando ttodas as participanttes
desssa etapa de
eclinarem da formula
ação de lan
nces.
7.9. Se houve
er empate
e, será asssegurado o exercíc
cio do direeito de prreferência às
micrroempresas e empres
sas de peq
queno portte, nos seg
guintes term
mos:
7.9.1
1. Entende
e-se por empate
e
aqu
uelas situa
ações em que as prropostas apresentad
a
das
pelas microem
mpresas e empresas
e
de pequen
no porte se
ejam iguaiss ou até 5 % (cinco por
p
sificada;
centto) superiores à proposta mais bem class
7.9.2
2. A micro
oempresa ou empre
esa de pe
equeno porte cuja pproposta fo
or mais be
em
classsificada poderá
p
ap
presentar proposta de preç
ço inferiorr àquela considera
ada
venccedora da fase de la
ances, situ ação em que
q sua proposta seerá declara
ada a melh
hor
ofertta;
a) P
Para tanto, será con
nvocada pa
ara exerce
er seu dire
eito de preeferência e apresen
ntar
nova
a proposta no prazo máximo de
e 5 (cinco)) minutos após
a
o enccerramento
o dos lance
es,
a contar da convocação do Pregoe
eira, sob pe
ena de pre
eclusão;
b)

Se houver equiva
alência d os valore
es das propostas
p

apresenttados pelas

micrroempresas e empresas de pequeno porte qu
ue se enncontrem no interva
alo
estabelecido no
n subitem
m 7.9.1 será
á realizado
o sorteio entre
e
elas ppara que se
s identifiq
que
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aque
ela que primeiro pode
erá exerce
er a preferê
ência e aprresentar noova propos
sta;
b.1) Entende-sse por equivalência d
dos valores
s das prop
postas as qque aprese
entarem igual
valor, respeitad
da a ordem
m de class ificação.
7.9.3
3. O exerccício do diireito de p
preferência
a somente será apliccado quan
ndo a melh
hor
ofertta da fase de lances
s não tiver sido apresentada po
or microem
mpresa ou empresa de
pequ
ueno porte
e;
7.9.4
4. Não oco
orrendo à contrataçã
ão da micrroempresa
a ou empreesa de pequeno porrte,
retom
mar-se-ão, em sessão pública
a, os proce
edimentos relativos à licitação, nos term
mos
do q
quanto disp
posto no artigo
a
4º, in
nciso XXIII, da Lei nºº 10.520/022, sendo assegurado
a
oo
exerrcício do direito de preferênccia na hip
pótese de haver paarticipação
o de demais
micrroempresas e emprresas de pequeno porte cuja
as proposstas se en
ncontrem no
interrvalo estab
belecido no
o subitem 7
7.9.1;
a) N
Não configu
urada a hipótese pre
evista nestte subitem, será decclarada a melhor
m
ofe
erta
aque
ela proposta originalm
mente ven cedora da fase de la
ances.
7.10
0. Após a fase
f
de la
ances serã
ão classific
cadas na ordem
o
cresscente dos
s valores, as
prop
postas não
o selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1
1, e aquelas
seleccionadas para a ettapa de la
ances, con
nsiderando
o-se para estas, o último pre
eço
oferttado.
7.11. Não pod
derá have
er desistên
ncia dos lances ofe
ertados, suujeitando-s
se a licitan
nte
p
es legais ca
abíveis.
desisstente às penalidade
7.12
2. A Pregoe
eira poderrá negociarr com o au
utor da ofe
erta de meenor valor com vistass à
redu
ução do pre
eço.
7.13
3. Após a negociaçã
ão, a Preg
goeira exa
aminará a aceitabiliddade do menor
m
preçço,
decid
dindo motiivadamente a respeitto.
7.14
4. Considerrada aceitá
ável a oferrta de men
nor preço, no mome nto oportu
uno, a crité
ério
da P
Pregoeira, será verificado o a
atendimento da licitante às ccondições habilitatórrias
estip
puladas ne
este Edital.
7.15
5. Eventua
ais falhas,, omissõe
es ou outtras irregu
ularidades nos doc
cumentos de
habilitação efe
etivamente
e entregue
es, poderã
ão ser sa
aneadas nna sessão
o pública de
proccessamento
o do Pregão, até a decisão
o sobre a habilitaçção, sendo vedada a
apre
esentação de docume
entos novo
os.
7.16
6. A verificcação será
á certificad
da pela Pre
egoeira, anexando aaos autos documenttos
passsíveis de obtenção
o por me
eio eletrôn
nico, salvo imposssibilidade devidamen
nte
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justifficada.
7.17
7. O licitad
dor não se
s responssabiliza pela eventu
ual indispoonibilidade
e dos meios
eletrrônicos, no
o momento
o da verificcação. Oco
orrendo essa indispoonibilidade e não sen
ndo
apre
esentados os docume
entos alcan
nçados pe
ela verificaç
ção, a licitaante será inabilitada.
7.18
8. Constata
ado o aten
ndimento pleno aos
s requisitos
s de habillitação pre
evistos nesste
Edita
al, a licitan
nte será ha
abilitada e d
declarada vencedora
a.
7.19
9. Se a ofe
erta de me
enor preço
o não for aceitável,
a
ou se a liccitante não
o atender às
exigê
ências de habilitação, a Prego
oeira exam
minará as ofertas su bsequente
es, na orde
em
de cclassificaçã
ão, podend
do negocia r com os respectivos
r
s autores, aaté a apuração de um
ma
prop
posta que, verificada sua aceittabilidade e a habilita
ação da liccitante, se
erá declara
ada
venccedora.
7.20
0. Da sessão será lavrada a
ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrrências relevantes.
7.21. A Prego
oeira, na fase de j ulgamento
o, poderá promoverr quaisque
er diligências
julga
adas nece
essárias à análise das propostas, da documenntação, e declaraçõ
ões
apre
esentadas, devendo
o as licita
antes aten
nder às solicitaçõees no pra
azo por ele
e
estip
pulado, con
ntado do re
ecebimento
o da convo
ocação.
7.22
2. Havendo
o redução
o do valorr inicialme
ente oferta
ado decorrrente de lances e//ou
nego
ociação, a licitante vencedora deverá pro
otocolar na
a Sede daa FEMA, atté o segun
ndo
dia ú
útil seguintte contado da data d
de adjudica
ação do ob
bjeto, os noovos preço
os unitárioss e
total para a contratação, nos molde
es do Anex
xo VI deste
e Edital;
7.22
2.1. Se a liccitante ven
ncedora do
o certame deixar
d
de cumprir
c
a oobrigação estabelecida
nestte subitem 7.22, no prazo ali m
mesmo assinalado, os
o preços unitários finais
f
válid
dos
apurados na fase de
para
a a contrata
ação serão
o aqueles a
e lances e consignad
dos na Ata da
sesssão.
7.23
3. Conheciida a ven
ncedora, a Pregoeirra consulta
ará as deemais clas
ssificadas se
aceittam forneccer ao preç
ço daquela
a, mantidas
s as quantiidades ofeertadas.
7.23
3.1. Em seg
guida abrirrá os envellopes n° 02
2 das licita
antes que aaceitaram a proposiçção
conttida do item
m acima e decidirá so
obre as res
spectivas habilitaçõe
h
es. As habiilitadas serrão
inclu
uídas na atta de registro de preçços, observ
vada a ord
dem de claassificação.
8 - IM
MPUGNAÇ
ÇÃO AO EDITAL,
E
R
RECURSO,, ADJUDIC
CAÇÃO E HOMOLO
OGAÇÃO
8.1. Até dois dias úteis
s antes d
da data fix
xada para o recebi mento das proposta
as,
p
as ou imp
pugnar o ato
a
qualquer pesssoa poderá solicitarr esclarecimentos, providência
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convvocatório do
d Pregão.
8.2. Eventual impugnaçã
ão deverá ser dirigid
da ao subs
scritor destte Edital e protocola
ada
na S
Sede da FE
EMA;
8.2.2
2. Acolhida
a a petição
o contra o ato convo
ocatório, em
m despachho fundam
mentado, se
erá
desig
gnada novva data parra a realiza
ação deste
e certame.
8.3. A entrega
a da proposta, sem
m que tenh
ha sido tempestivam
mente impugnado esste
al, implicará na plen
na aceitaçã
ão, por pa
arte das in
nteressadaas, das condições ne
ele
Edita
estabelecidas.
8.4. Dos atos da Pregoe
eira cabe re
ecurso, de
evendo hav
ver manifeestação verbal imedia
ata
na p
própria sesssão públic
ca, com o devido re
egistro em ata da sínntese da motivação
m
da
sua intenção, abrindo-se
a
e então o p
prazo de 3 (três) dias
s corridos que começará a corrrer
a pa
artir do priimeiro dia útil poste
erior ao da
a realizaçã
ão da sesssão do prregão para
a a
apre
esentação das razõe
es, por meiio de mem
moriais, fica
ando as deemais licitantes, dessde
logo, intimada
as para apresentar
a
r contrarra
azões, em
m igual nnúmero de
e dias, que
q
começarão a correr no término do
o prazo do
o recorren
nte, sendo--lhes asse
egurada vissta
imed
diata dos autos;
a
8.4.1
1. Na hipó
ótese de interposiçã
ão de rec
curso, a Pregoeira
P
eencaminha
ará os auttos
devid
damente fundamenta
ado à auto
oridade com
mpetente;
8.4.2
2. O recu
urso contrra decisão
o da Pre
egoeira terá efeito suspensiv
vo e o seu
s
acolhimento re
esultará na
a invalidaçã
ão apenas dos atos insuscetíveeis de apro
oveitamentto;
8.4.3
3. O recurso deve ser protoccolado na
a sede do FEMA e dirigido à Autorida
ade
Supe
erior do órrgão licitador.
8.5. Uma vezz decidido
os os recu
ursos adm
ministrativos eventuaalmente in
nterpostos e,
consstatada a regularidad
r
de dos ato
os praticad
dos, a auto
oridade com
mpetente, no interessse
público, adjud
dicará o objeto
o
do certame à licitantte venceddora e ho
omologará o
proccedimento licitatório.
8.6. A ausência de manifestação iimediata e motivada
a pela licitaante na se
essão pública
impo
ortará na decadência
d
a do direito
o de recurs
so, na adju
udicação ddo objeto do
d certame
eà
licita
ante vencedora e no encaminha
amento do
o processo
o à autoridaade compe
etente para
aa
hom
mologação.
9-D
DO PRAZO
O, LOCAL E DAS CO
ONDIÇÕES
S DE ENT
TREGA DO
OS PRODU
UTOS
9.1. Os comb
bustíveis, objetos
o
dessta licitaçã
ão, deverão
o ser abasstecidos no
os postos da
presa vencedora, que
e deverão estar no perímetro
p
urbano
u
desste Municíp
pio, de form
ma
emp
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fracionada e contínua de acord
do com as
a necess
sidades daa FEMA, limitada às
ntidades previstas no
o Anexo I.
quan
9.2. A contrattada se ob
brigará a realizar o abastecim
mento com
m os comb
bustíveis em
e
quan
ntidades so
olicitadas, após rece
ebimento da
d requisiç
ção emitidaa pela FEM
MA, assina
ada
pelo servidor responsáve
r
el pela frota
a.
9.2.1
1. A prime
eira requis
sição será
á fornecida
a à Contra
atada na ddata de assinatura
a
do
conttrato.
9.2.2
2. As requ
uisições, em
e papel ttimbrado da
d FEMA, deverão cconter identificação do
veículo, indica
ação do número do contrato, especifica
ação dos itens e qu
uantidadess e
ada;
identificação da Contrata
9.2.3
3. As requ
uisições de
everão serr atendida
as pela Co
ontratada iindependentemente da
existtência de greves de
eflagradas por quaisquer categ
gorias proffissionais relacionad
das
como fornecim
mento.
9.3. Dentro do
os limites le
egais, a crritério da Contratante
C
e, estima-sse em 12 (doze) messes
conttados da data
d
de as
ssinatura do contratto, o praz
zo legal paara a entrrega total do
objeto.
9.4. Correrão por conta da Contra tada todas
s as despesas relativvas a tributtos, encarg
gos
traba
alhistas e previdenc
ciários de
ecorrentes da entreg
ga e da própria aq
quisição dos
d
prod
dutos.
10 - DO RECE
EBIMENTO
O DO OBJ ETO
10.1. O objeto se estiverr de acordo
o com o Ed
dital e a pro
oposta, seerá recebido.
10.2
2. A aceita
ação do ob
bjeto, não exclui a responsabilidade civiil, por vício
os de form
ma,
quan
ntidade, qualidade
q
p
desacordo com
m as corrrespondenttes
ou técniccos ou por
espe
ecificaçõess, verificadas posterio
ormente.
11 - DA DOTA
AÇÃO ORÇ
ÇAMENTÁ
ÁRIA E VA
ALOR ESTIMADO
11.1. As desp
pesas deco
orrentes d a presente
e licitação correrão ppor conta dos
d recurssos
espe
ecíficos consignados
s no Orçam
mento da FEMA, com
mo especificcado:
FEM
MA – FUND
DAÇÃO E DUCACIO
ONAL DO MUNICÍPIO
M
O DE ASS
SIS
3.3.9
90.30.00.0
00.00 MAT
TERIAL DE
E CONSUM
MO
3.3.90.3
30.01.00.00 COMBU STÍVEIS E LUBRIFICANTES A
AUTOMOT
TIVOS
CÓ
ÓDIGO REDUZIDO 24
2
U
UPA
– UNIDADE DE
E PRONTO
O ATENDIMENTO A
ASSIS/SP
3.3.9
90.30.00.0
00.00 MAT
TERIAL DE
E CONSUM
MO
A Getúlio Vargas,
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3.3.90.3
30.01.00.00 COMBU STÍVEIS E LUBRIFICANTES A
AUTOMOT
TIVOS
CÓD
DIGO RED
DUZIDO 61
10
11.2
2 - O valor orçado é de R$ 48..568,00 (qu
uarenta e oito mil quuinhentos e sessenta
ae
oito reais).
12 - DO PAGA
AMENTO
12.1. O pagam
mento será
á realizado
o no prazo
o de 30 (ttrinta) diass corridos contados da
apre
esentação da nota fis
scal na Seçção de Materiais da FEMA.
F
12.2
2. As nota
as fiscais que
q aprese
entarem incorreções serão devvolvidas à contratada
ae
seu vencimento deverá ocorrerá 30 (trinta) dias apó
ós a data de sua apresentaç
a
ção
válid
da.
12.3
3. Não serrá admitid
da propostta com co
ondição de
e pagameento difere
ente daque
ela
defin
nida no item
m 12.1.
12.4
4. A FEMA
A não efetu
uará pagam
mento através de cobrança ba ncária; os pagamenttos
serã
ão efetuado
os nas modalidades “depósito em conta”” ou “boletoo bancário
o”, devendo
oa
adjudicatária in
ndicar o nú
úmero de ssua conta corrente,
c
agência
a
e bbanco corrrespondentte.
12.5
5. Na ocorrrência de atraso do pagamento por culp
pa da FEM
MA, o valorr devido se
erá
atua
alizado noss limites pe
ermitidos pe
ela legislaç
ção em vig
gor.
13 - DA CONT
TRATAÇÃO
O
13.1. A contrattação deco
orrente dessta licitaçã
ão será formalizada m
mediante assinatura
a
de
mo de contrrato, cuja respectiva
r
minuta con
nstitui anex
xo do pressente Edita
al.
term
13.2
2. A adju
udicatária deverá,

no praz
zo de 03
3 (três)

dias da ciência da

hom
mologação/a
adjudicaçã
ão, a oco
orrer med
diante publicação na Impre
ensa Oficial,
comparecer à Seção de
e Material d
da FEMA, situada à Avenida Getúlio Va
argas, 1.20
00,
bloco
o III, para assinar o Termo
T
de C
Contrato.
13.3
3. Se a Adjjudicatária, convocad
da dentro do
d prazo de
d validadee de sua proposta,
p
n
não
apre
esentar situ
uação regu
ular, ou se
e recusar a assinar o contrato,, serão co
onvocadas as
de
dem
mais licitanttes, na ord
dem de cla
assificação
o, para faz
zê-lo nas mesmas condições
c
suass respectivvas ofertas, sem preju
uízo das sa
anções cabíveis.
14 - DAS SAN
NÇÕES AD
DMINISTRA
ATIVAS
14.1. A licitante que, co
onvocada dentro do prazo de
e validade da sua proposta, não
n
celebrar o con
ntrato, deix
xar de entre
egar ou ap
presentar documenta
d
ação falsa exigida pa
ara
o ce
ertame, en
nsejar o retardame
ento da ex
xecução de
d seu obbjeto, não
o mantiverr a
prop
posta, falha
ar ou fraud
dar na exe
ecução do
o contrato, comportarr-se de mo
odo inidôn
neo
A Getúlio Vargas,
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ou ccometer fra
aude fiscal, ficará im
mpedido de
e licitar e contratar
c
ccom a Uniião, Estado
os,
Distrrito Federa
al ou Mun
nicípios, pe
elo prazo de até 5 (cinco) annos, sem prejuízo das
d
multtas prevista
as neste ed
dital e dass demais co
ominações
s legais.
14.2
2. A recusa
a injustifica
ada da adjjudicatária em aceita
ar ou retiraar a Nota de Empen
nho
denttro do prazzo de 03 (três) diass da ciênc
cia da hom
mologação//adjudicação a ocorrrer
med
diante pub
blicação na
a Imprenssa Oficial, caracteriza o desscumprime
ento total da
gação asssumida, sujeitando-sse, sem prejuízo das
d
demaais sançõe
es prevista
as,
obrig
inclu
usive no ite
em 16.3, em
e multa pecuniária
a de 10% sobre o vvalor da ob
brigação não
n
cumprida.
3. Pela ine
execução total ou pa
arcial do objeto
o
a FE
EMA podeerá, garanttida a defe
esa
14.3
prévvia, aplicar à adjudica
atária as se
eguintes sa
anções:
14.3
3.1. advertê
ência;
14.3
3.2. multa indenizattória pecu
uniária de 10% sob
bre o vallor da ob
brigação não
n
cumprida;
14.3
3.3. suspen
nsão temporária de p
participaçã
ão em licita
ação e imppedimento de contra
atar
com a Adminisstração, po
or prazo nã
ão superiorr a 02 anos
s.
14.3
3.4. declarração de inidoneida
ade para licitar ou contratar com a Administraç
A
ção
Publlica enqua
anto perdurarem os motivos determinan
d
tes da puunição ou até que se
eja
prom
movida a reabilitação
r
o perante a própria autoridade
e que apliccou a pen
nalidade, que
q
será
á concedida
a sempre que
q a CON
NTRATADA
A ressarcirr a Adminisstração pe
elos prejuízzos
resu
ultantes, ap
pós decorriido o prazo
o da sançã
ão aplicada
a com basee no subite
em 14.3.3.
14.3
3.5. as san
nções prev
vistas acim
ma poderão
o ser aplica
adas cumuulativamen
nte, faculta
ada
a de
efesa prévia
a do intere
essado, no
o respectivo
o processo
o, nos prazzos:
14.3
3.5.1. das sanções
s
estabelecid as no item
m 14.3, sub
bitens 14.33.1, 14.3.2 e 14.3.3, no
prazzo de 05 (ccinco) dias úteis da in
ntimação da CONTRA
ATADA;
14.3
3.5.2.da sa
anção esta
abelecida n
no item 14
4.3, subite
em 14.3.4, no prazo de 10 (de
ez)
dias da abertu
ura de vista
a, podend o ser requ
uerida a re
eabilitação 02 (dois) anos apóss a
apliccação da pena.
p
14.4
4.

O atra
aso injustifficado da entrega da
d compra
a, sem preejuízo do disposto no

pará
ágrafo prim
meiro do arrtigo 86 da Lei n.º 8.6
666/93, sujeitará a aadjudicatária à multa de
mora
a, calculad
da na propo
orção de 1 % ao dia, sobre o va
alor da obrrigação não
o cumprida
a.
14.5
5. Tudo o que for fornecido
f
iincorretam
mente e, portanto,
p
nnão aceito, deverá ser
s
subsstituído porr outro, na especifica
ação corretta;
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14.5
5.1. a não ocorrência
a de subsstituição no
o prazo de
efinido, ennsejará a aplicação da
multta definida no item 14
4.3 deste e
edital.
14.6
6. As sançções previs
stas nos i tens 14.1,, 14.2, 14.3, 14.4 e subitens poderão ser
s
apliccadas cumulativamen
nte de aco
ordo com circunstancias do casso concreto
o.
14.7
7. O valor da multa
a será auttomaticame
ente descontado dee pagamento a que
e a
conttratada tenha direito, originário de forneciimento anterior, pressente ou futuro.
14.7
7.1. Não havendo po
ossibilidad e dessa forma
f
de compensaç
c
ção, o vallor da multa,
atua
alizado, devverá ser pago pelo in
nadimplente na Teso
ouraria da FEMA, na
a condição
o “à
vista
a”. Na ocorrrência do não pagam
mento, o va
alor será cobrado
c
juddicialmente
e.
14.8
8. A aplicaçção das pe
enalidades previstas nesta cláu
usula é de competên
ncia exclusiva
do D
Diretor Exe
ecutivo.
15 – DA VIGÊNCIA DO CONTRAT
TO E DO REAJUSTE
R
E
15.1. Esta co
ontratação tem vigê
ência de 12 (doze)) meses, sem poss
sibilidade de
prorrrogação, sob
s nenhum
ma hipótesse, nos termos do artt. 57 da Leei n.º 8.666
6/93 c/c o art.
a
34 d
da Lei n.º 4.320/64.
4
15.2
2. Não ha
averá reajustes, sallvo para a manute
enção do equilíbrio econômiccofinan
nceiro confforme a clá
áusula seg
guinte.
16 - DO EQUIL
LÍBRIO EC
CONÔMIC
CO FINANC
CEIRO
16.1. A manuttenção do equilíbrio econômic
co-financeirro inicial ddo Contrato
o poderá ser
s
as partes, na hipótesse de sob
brevirem fa
atos imprevvisíveis ou
u previsíve
eis,
soliccitada pela
do
poré
ém de con
nsequência
as incalcul áveis, reta
ardadores ou impedditivos da execução
e
ajusttado, ou ainda em
m caso de
e força maior,
m
caso fortuito ou fato do príncip
pe,
conffigurando álea econ
nômica exxtraordináriia e extra
acontratuall, ficando a cargo da
interressada a apresenta
ação de tod
do tipo de prova da ocorrênciaa, sem o que
q o pedido
não será aceito
o.
16.2
2. Havendo
o o desequ
uilíbrio eco
onômico-fin
nanceiro do
o contrato,, deverá se
er observa
ado
o estabelecido
o nos artigo
os 58 e 65,, da Lei nº 8.666/199
93.
16.3
3. Para caracterização do dese quilíbrio ec
conômico-financeiro do contratto deverá ser
s
obse
ervado à le
egislação tributária d
de qualquer esfera de governno que ven
nha onerar o
conttratado deccorrente da majoraçã
ão de alíquota de im
mpostos a ser criada
a pelos enttes
fede
erativos du
urante a vigência do
o contrato que prov
vo que aum
mento da despesa do
conttratado.
16.4
4. Os preçços somen
nte serão rreajustado
os, para mais
m
ou paara menos
s, através de
A Getúlio Vargas,
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auto
orização da Agência
a Naciona
al de Pettróleo - ANP,
A
do G
Governo Federal. Em
E
ocorrrendo alte
erações de
e preços para mais
s, a contra
atada obri gar-se-á a requererr à
FEM
MA o reajusste, juntand
do cópia d o instrume
ento de alte
eração exppedido pela
a ANP.
17 – DA GARA
ANTIA CO
ONTRATUA
AL
17.1. Não será
á exigida a prestação
o de garanttia contratu
ual para essta licitação.
18 - DAS DISP
POSIÇÕES
S FINAIS
18.1. As norm
mas discip
plinadoras desta lic
citação se
erão interppretadas em
e favor da
amp
pliação da disputa, respeitada
r
a a igualda
ade de op
portunidadee entre as
s licitantess e
desd
de que nã
ão compro
ometam o interesse
e público, a finalidadde e a se
egurança da
conttratação.
18.2
2. A CONT
TRATADA fica obriga
ada a aceittar, nas me
esmas conndições contratadas, os
acré
éscimos ou
u supressões que se fizerem ne
ecessários
s ao objetoo, a critério exclusivo da
CON
NTRATANT
TE, até o limite de 25
5% do valo
or atualizad
do do conttrato.
18.2
2.1. Eventu
uais alteraç
ções serão
o obrigatoriamente formalizada
f
as por me
eio de Term
mo
Aditiivo ao conttrato, respe
eitadas ass disposições da Lei Federal
F
nº 8.666/93.
18.3
3. De toda
as as sessões públ icas realiz
zadas para
a esta licittação será
á lavrada ata
a
circu
unstanciada dos trab
balhos, ond
de serão re
egistradas as impugnnações fun
ndamentad
das
porvventura aprresentadas
s pelos rep
presentante
es legais presentes.
p
18.3
3.1.

As re
ecusas ou
u as impo
ossibilidade
es de ass
sinaturas ddevem serr registrad
das

exprressamente
e na próprria ata.
18.4
4. Todos os
o documentos de ha
abilitação cujos
c
envelopes fore m abertos na sessão
oe
as p
propostas serão ru
ubricados pela Preg
goeira e pelos licittantes pre
esentes que
q
dese
ejarem.
18.5
5. O comun
nicado de abertura
a
d
de licitação
o será divulgado por meio de publicação
p
na
Imprrensa Oficiial e na página da FE
EMA na Intternet, end
dereço www
w.fema.ed
du.br.
18.6
6. Os dema
ais atos pe
ertinentes, como intimações, comunicad
c
dos e outro
os relativoss à
licita
ação prese
ente, quando necesssários serã
ão formaliz
zados atraavés de publicação na
Imprrensa Oficiial.
18.7
7. Os envellopes contendo os do
ocumentos
s de habilittação das demais lic
citantes serrão
devo
olvidos opo
ortunamente, após a celebraçã
ão do contrrato ou insttrumento equivalente
e
e.
18.8
8. A particcipação ne
esta licitaçção implic
ca na ace
eitação pleena e irre
evogável das
d
norm
mas consta
antes do presente ato
o de convo
ocação, independenttemente de declaraçção
exprressa.
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18.9
9. Na conta
agem dos prazos
p
desste Edital será
s
excluíído o dia d e início e incluído o dia
d
do vvencimento
o, considerrando-se o expedientte normal (dias
(
úteis)), das 08h às 17h.
18.10. A Prego
oeira, no in
nteresse da
a Administtração, pod
derá relevaar omissõe
es puramen
nte
form
mais observvadas na documenttação e na proposta
a, desde que não contrariem
m a
legisslação vige
ente e não
o comprom
meta a lisurra da licitação, sendoo possível a promoçção
de d
diligência destinada a esclarece
er ou a com
mplementa
ar a instruçção do proc
cesso.
MA, na de
efesa do interesse do serviço público e, de ac
cordo com
m a
18.11. A FEM
legisslação vige
ente, reserrva-se ao d
direito de anular ou revogar, nno todo ou
u em parte
e, a
qualquer temp
po, esta licitação.
d
s desta licitação co
onstarão dde Termo de Contra
ato
18.12. As obrrigações decorrentes
(min
nuta anexa) a ser firm
mado entre
e a FEMA e o adjudic
catário da l icitação.
18.13. Esclare
ecimentos ou
o quaisqu
uer outras informaçõ
ões suplem
mentares co
om relação
oa
even
ntuais dúviidas de intterpretação
o do prese
ente Edital serão dirrimidas pela Pregoeiira,
por

meio

de

ofício
o,

pelo

telefone

(18)

3302.10555

ou

pelo
p

e-m
mail

licita
acaofema@
@gmail.com
m, em horá
ário comerrcial, de segunda a seexta-feira.
com obs
18.14. Os ca
asos omis
ssos serão
o dirimido
os pela Pregoeira,
P
servância da
legisslação vige
ente, em especial a Lei Fede
eral n.° 10
0.520, de 17 de julho de 200
02,
Decrreto Municcipal n.º 4.782, de 03
3 de janeirro de 2005
5, aplicanddo-se subsidiariamen
nte,
no q
que couberem, as disposiçõess da Lei fe
ederal n.º 8.666, de 21 de jun
nho de 199
93,
atua
alizada, e demais
d
norrmas regula
amentares
s aplicáveis
s à espéciee.
18. Integram o instrumen
nto convoccatório, con
nforme o caso:
ANE
EXO I – Termo de Re
eferência;
ANE
EXO II – Mo
odelo de declaração
d
de pleno atendimen
a
o;
to aos reqquisitos de habilitação
ANE
EXO III – Modelo
M
de Declaração
D
o de inexis
stência de fato impedditivo;
ANE
EXO IV - Declaração de microe
empresa ou
u empresa de pequenno porte;
ANE
EXO V - Mo
odelo de declaração de regularridade para
a com o M
Ministério do
o Trabalho
o;
ANE
EXO VI – Modelo
M
de Proposta;
ANE
EXO VII - Minuta
M
de Contrato
C
Assis,
A
05 dde abril de 2018

o Augusto Vella Gonçalves
Eduardo
Diretor Ex
xecutivo
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ANEX
XO I
TER
RMO DE REFERÊNC
CIA
PRE
EGÃO PRE
ESENCIAL
L Nº 007/20
018
PRO
OCESSO LICITATÓR
L
RIO Nº 017
7/2018
1–O
OBJETO
1.1.

O prese
ente proces
sso licitató
ório tem po
or objeto a CONTRAT
TAÇÃO DE
E EMPRESA
PARA FORNECIM
F
MENTO DE
E COMBU
USTÍVEIS, GASOLINA
A COMUM
M, ETANOL
LE
BIODIE
ESEL PARA
A OS VEÍC
CULOS DA
A FEMA, co
onforme esspecificaçõ
ões a segu
uir:
FEMA – Fundaç
ção Educa
acional do Município
o de Assis
s:
ITEM

QTDE

UNIDA
ADE

DESCRI ÇÃO

1

4.000

LITRO
OS

GA
ASOLINA COMUM

2

6.600

LITRO
OS

ETANO
OL

3

800

LITRO
OS

BIODIE SEL

UPA – Unidade d
de Pronto Atendime
ento – Asssis/SP
ITEM

QTDE

UNIDA
ADE

DESCRI ÇÃO

1

2.000

LITRO
OS

GA
ASOLINA COMUM

3

250

LITRO
OS

BIODIE SEL

USTIFICAT
TIVA
2. JU
2.1. A aquisição é necessária para o abastecim
mento da frota de veículos e
equipamentos da FEMA
A, sem o fo
ornecimen
nto do com
mbustível oocorrerá à inviabilida
ade
na e
execução dos
d serviço
os program
mados diariamente na
a instituiçãoo.
3-D
DISPOSIÇÕ
ÕES FINA
AIS
3.1. Os comb
bustíveis deverão
d
se
er fornecid
dos em co
onformidadde com a CLÁUSULA
NA do edita
al.
NON
3.2. O pagam
mento será realizado
o no prazo
o de 30 (trinta) diass corridos contados da
apre
esentação da nota fis
scal na Seçção de Materiais da FEMA.
F
3.2. Este termo de referê
ência foi e
elaborado pelo
p
Setor de Licitaçções de ac
cordo com as
espe
ecificaçõess e quantitativos so
olicitados pela Supe
ervisora dda Seção de Serviçços
Gera
ais, a qual será respo
onsável pe
ela fiscaliza
ação e aco
ompanham
mento do co
ontrato.
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ANEX
XO II
MOD
DELO DE
ECLARAÇÃ
ÃO DE P
PLENO ATENDIME
A
ENTO AO
OS REQU
UISITOS DE
D
HAB
BILITAÇÃO
O
(Em pa
apel timbra
ado da licitante)
“DECLAR
RAÇÃO”
A
FUN
NDAÇÃO EDUCACIO
E
ONAL DO M
MUNICÍPIO
O DE ASS
SIS
At. - Pregoeira
a Oficial
al nº 007/20
018 - Proce
esso Licita
atório nº 0117/2018
Ref. – Pregão Presencia
(Razzão Sociall da Emprresa), esta
abelecida na ....(end
dereço coompleto)....., inscrita no
CNP
PJ

sob

n°

.......................,

neste

ato

repressentada

pelo

s
seu

(reprresentante
e/sócio/procurador), n
e suas atrib
buições leggais, vem DECLARA
AR
no uso de
para
a efeito do cumprimento ao esta
abelecido no inciso VII
V do artiggo 4º da Le
ei Federal n.º
penalidade
10.5
520 de 17
7.07.2002, sob as p
es cabíveis, que cuumpre ple
enamente as
exigê
ências e os requisitos de ha
abilitação previstos no instrum
mento convocatório do
Preg
gão referen
nciado, rea
alizado pela
a FEMA.
de assina a presente .
Por sser verdad
..................., ................ de ................................. dee 2018.

....... .....................................
Razzão Social da Empres
sa
Nome d
do respons
sável/procu
urador
N° do d
documento
o de identidade

A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
18) 3302-105
55 - www.fem
ma.edu.br
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ANEX
XO III
MODELO DECL
LARAÇÃO
O DE INEXISTÊNCIA
A DE FATO
O IMPEDIT
TIVO
(Em pa
apel timbra
ado da licitante)
DECLAR
RAÇÃO
A
NDAÇÃO EDUCACIO
E
ONAL DO M
MUNICÍPIO
O DE ASS
SIS
FUN
At. - Pregoeira
a Oficial
Ref. – Pregão Presencia
al nº 007/20
018 - Proce
esso Licita
atório nº 0117/2018
(Razzão Sociall da Emprresa), esta
abelecida na ....(end
dereço coompleto)....., inscrita no
CNP
PJ

sob

n.º..................... .,

neste
e

ato

represeentado

pelo

s
seu

(reprresentante
e/sócio/procurador), n
no uso de suas atrib
buições leggais, vem DECLARA
AR,
para
a fins de participação
p
o no proce
esso licitattório em pauta,
p
sob as penas
s da Lei, que
q
inexiste qualqu
uer fato impeditivo à sua participação na licitação, qque não es
stá declara
ada
inidô
ônea para licitar ou contratar
c
co
om a Administração Pública, noos termos do artigo 87,
8
IV, cc/c o artigo
o 6°, XI da
a Lei n.º 8. 666/93; qu
ue não esttá suspenssa tempora
ariamente de
partiicipação em licitação
o e impediida de con
ntratar com
m a FEMA
A, nos term
mos do artigo
87, III, c/c o artigo 6°, XII da Le
ei n.° 8.66
66/93; que não estáá impedida
a de licitarr e
stração dirreta e indireta da Prrefeitura M
Municipal de
d Assis, nos
n
conttratar com a Adminis
term
mos do artigo 7º da Lei
L Federa
al n.° 10.52
20/02; e, que
q se com
mpromete a comuniccar
ocorrrência de fatos
f
supe
ervenientess.
Por sser verdad
de assina o presente .
___
____, ___dde_______
____de 201
18.
______
__________
_________
____
Razzão Social da Empres
sa
Nome d
do respons
sável/procu
urador
Cargo d
do respons
sável/procu
urador
N.° do documentto de identiidade

A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
18) 3302-105
55 - www.fem
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ANEX
XO IV
MOD
DELO DE
ECLARAÇÃ
ÃO DE M
MICROEMPRESA OU
O EMPR
RESA DE PEQUEN
NO
POR
RTE
(Em pa
apel timbra
ado da licitante)
DECLAR
RAÇÃO
A
NDAÇÃO EDUCACIO
E
ONAL DO M
MUNICÍPIO
O DE ASS
SIS
FUN
At. - Pregoeira
a Oficial
Ref. – Pregão Presencia
al nº 007/20
018 - Proce
esso Licita
atório nº 0117/2018
____
_________
_________
_________
__(nome

do

licitantee),

com

se
ede

____
_________
_________
____(ende
ereço com
mpleto), in
nscrita noo CNPJ sob o nº.
____
_________
_________
____, DEC
CLARA, para fins do disposto
d
naa Lei Com
mplementarr nº
123//2006 e altterações posteriores
p
s, sob as sanções
s
administratiivas cabív
veis e sob as
pena
as da lei, que
q esta Em
mpresa, na
a presente
e data, enquadra-se ccomo:
(.....)) MICROEMPRESA, conforme
e inciso I do
o artigo 3º da Lei Coomplementar nº 123, de
14/12/2006.
SA DE PEQUENO
P
PORTE, conforme
e inciso III do artigo
o 3º da Lei
(.....)) EMPRES
Com
mplementarr nº 123, de 14/12/20
006.
Decllara, ainda
a, que a em
mpresa não
o possui qu
ualquer do
os impedim
mentos prev
vistos nos §§
4º e seguintess todos do artigo 3º d
da Lei Com
mplementa
ar nº 123, dde 14 de dezembro
d
de
2006
6, alterada
a pela Lei Compleme
C
ntar nº 147
7, de 7 de agosto de 2.014.
_________
_
____, _______ de ___
____de 201
18.
(Local) (Daata)
......................................................................... ....
Razzão Social da Empres
sa
Nome d
do respons
sável/procu
urador
Cargo d
do respons
sável/procu
urador
N.° do documentto de identiidade

A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
18) 3302-105
55 - www.fem
ma.edu.br
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ANEX
XO V
MODELO DEC
CLARAÇÃ
ÃO DE REG
GULARIDA
ADE COM O MINIST
TÉRIO DO TRABALH
HO
(Em pa
apel timbra
ado da licitante)
DECLAR
RAÇÃO
A
FUN
NDAÇÃO EDUCACIO
E
ONAL DO M
MUNICÍPIO
O DE ASS
SIS
At. - Pregoeira
a Oficial
Ref. – Pregão Presencia
al nº 007/20
018 - Proce
esso Licita
atório nº 0117/2018
Eu,_
_________
_________
________(n
nome com
mpleto), re
epresentannte legal da empre
esa
____
_________
_________
_____(razã
ão social),, interessa
ada em pparticipar do
d PREGÃ
ÃO
PRE
ESENCIAL Nº ____//2018, da FEMA, DECLARO,
D
sob as ppenas da lei que, nos
n
term
mos do incisso V do arttigo 27 da Lei nº 8.66
66, de 21 de
d junho dde 1.993 e alteraçõess, a
emp
presa enco
ontra-se em
m situação regular pe
erante o Ministério
M
ddo Trabalho, no que se
referre à observvância do disposto n
no inciso XXXIII
X
do artigo
a
7º daa Constituição Federral,
que não empre
ega menorr de dezoitto anos em
m trabalho noturno, pperigoso ou insalubre
ee
não emprega menor
m
de dezesseis
d
anos.
salva: Em
mprega men
nor, a partiir de quato
orze anos, na condiçãão de apre
endiz. (
Ress

)

(Ob
bservação: em caso
o afirmativ
vo, assinallar a ressaalva acima
a).
Por sser verdad
de assina a presente .
_____
_______, ______ de ____de
_
201
18.
(Local) (Daata)

......................................................................... ....
Razzão Social da Empres
sa
Nome d
do respons
sável/procu
urador
Cargo d
do respons
sável/procu
urador
N.° do documentto de identiidade

A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
18) 3302-105
55 - www.fem
ma.edu.br
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ANEX
XO VI
MO
ODELO SUGERIDO DE
D PROPO
OSTA COM
MERCIAL (Em papeel timbrado da licitantte)
PREGÃ
ÃO PRESE
ENCIAL N.º 007/201 8
ABERTURA
A
A: 20/04/20018 ÀS 9H
H
RAZÃO
O SOCIAL:
ENDER
REÇO ELE
ETRÔNICO
O:
CNPJ/M
MF:
INSCRIÇÃ
ÃO ESTAD
DUAL OU M
MUNICIPA
AL:
ENDER
REÇO:
N.º
BAIRR
RO:
CIDA
ADE:
CEP:
ESTA
ADO:
FONE::
FAX:
VALOR
R
VAL
LOR
ITEM QTDE UN
DESCR
RIÇÃO
MA
ARCA
UNITÁR
RIO
TOT
TAL
01

6.000

LTS

GASOLINA COMUM

02

6.600

LTS

ETAN OL

03

1.050

LTS

BIODIE
ESEL

VALOR
R TOTAL:
Decllaramos que, nos va
alores acim
ma estão inclusos, além
a
do luccro, todas e quaisqu
uer
desp
pesas de responsab
r
bilidade do proponen
nte que, direta ou in diretamente, decorra
am
do fo
ornecimento do objetto licitado.
Decllaramos ta
ambém tota
al concordâ
ância com as condições da preesente licitação.
Decllaramos aiinda, que os produto
os ofertado
os estão de
d acordo ccom as es
specificaçõ
ões
do A
ANEXO I – Termo de Referênciia.
Valid
dade Propo
osta: (não inferior a 6
60 (sessen
nta) dias co
orridos).
CON
NTA BANC
CÁRIA:
Banco:______
___ Agênc
cia n.º ___
___-_____ Conta corrente: ________-___
____
LOC
CAL: _____
_________
________, ____ de _________
_
_________________ de
d 2018.

Razzão Social da Empres
sa
Nome d
do respons
sável/procu
urador
Cargo d
do respons
sável/procu
urador
N.° do documentto de identiidade

A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
18) 3302-105
55 - www.fem
ma.edu.br
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ANEXO VII
MIN
NUTA DE CONTRAT
C
TO
TERMO D
DE CONTR
RATO Nº XXX/2018
X
PROCESSO
P
O LICITAT
TÓRIO N.º 017/2018
PREGÃO PRESENC
CIAL N.º 007/2018
0
PRE
EÂMBULO
O
Pelo
o presente instrumen
nto, de um
m lado, FUN
NDAÇÃO EDUCACI ONAL DO
O MUNICÍP
PIO
DE A
ASSIS - FEMA, com
m sede na A
Avenida Getúlio
G
Vargas nº 12000, Vila No
ova Santan
na,
CEP
P 19.807-1
130, inscrrito no CN
NPJ/MF sob
s
o nº 51.501.5559/0001-36
6, neste ato
a
repre
esentada pelo seu
u Diretor Executivo, .............., portadoor do documento de
identidade n.ºº .........../[[órgão em
missor] e CPF/MF nº 204.5560.678-33
3, doravan
nte
deno
ominado CONTRAT
C
ANTE e, de outro lado, a em
mpresa ... ................., inscrita no
CNP
PJ/MF sob
b o nº ................., ccom sede na cidade
e de ....... ...., estado
o de ...........,
localizada na [endereço,, bairro], n
neste ato representad
do pelo Srr (a) ........... portadorr(a)
do d
documento de identid
dade n.º ............/[órgã
ão emissorr] e CPF/M
MF n.º ........... doravan
nte
ominado CONTRAT
C
TADA, noss termos das
d
Leis nº 8.666/993 e 10.5
520/2002, no
deno
Decrreto n. 5.4
450/2005 e estando
o as parte
es vincula
adas ao E
Edital n.º ...../2018, na
mod
dalidade Pregão Presencial e a propostta vencedo
ora, firmam
m o presente contra
ato,
ntes que re
eciprocame
ente se ouutorgam e aceitam.
a
pelas cláusulas e condições seguin
ÁUSULA PRIMEIRA
P
- DO OBJ
JETO
CLÁ
1.1. O presen
nte contrato tem po
or objeto o fornecim
mento parrcelado e contínuo de
visão total anual conforme pla
anilhas coonstantes do Processso
combustíveis, com prev
Adm
ministrativo nº ************** e ite
em 1.2. des
sta cláusula.
1.2. Estima-se
e que serão
o consumid
dos os seg
guintes qua
antitativos de combustíveis:
FEMA – Fundaç
ção Educa
acional do Município
o de Assis
s:
ITEM

QTDE

UNIDA
ADE

DESCRI ÇÃO

1

4.000

LITRO
OS

GA
ASOLINA COMUM

2

6.600

LITRO
OS

ETANO
OL

3

800

LITRO
OS

BIODIE SEL

UPA – Unidade d
de Pronto Atendime
ento – Asssis/SP
A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
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ma.edu.br
27

Fundação
F
Ed
ducacional do Municípiio de Assis
Campu
antilli Sobrin
nho”
us “José Sa

ITEM

QTDE

UNIDA
ADE

DESCRI ÇÃO

1

2.000

LITRO
OS

GA
ASOLINA COMUM

3

250

LITRO
OS

BIODIE SEL

1.3. Quanto ao
a quantita
ativo, escla
arece-se que
q
só será pago o que efettivamente for
conssumido.
1.4. Os comb
bustíveis objetos d este conttrato deve
erão atendder às es
specificaçõ
ões
técnicas exigid
das pela Agência
A
Na
acional do
o Petróleo – ANP, coonforme le
egislação em
e
vigor.
d
conttratação de
everá ser entregue
e
parceladam
p
mente, em atendimen
nto
1.5. O objeto desta
às re
equisiçõess periódicas, de acorrdo com a necessidade da Adm
ministração
o, limitada às
quan
ntidades previstas.
1.6. As requisições serão
o expedida
as pela FE
EMA e assinadas pello servidorr responsável
pela frota.
CLÁ
ÁUSULA SEGUNDA
S
- DO PRA
AZO DE VIGÊNCIA
2.1. O presentte instrume
ento de co
ontrato terá
á vigência de 12 (dooze) meses
s, contatoss a
partiir da data
a de sua assinatura
a, podendo
o ser prorrogado m
mediante termo aditivo
confforme Art. 57
5 da Lei Federal
F
n. 8.666/93.
2.1.1
1. A prorro
ogação de
everá ser sempre prrecedida de
d pesquissa para ve
erificar se as
cond
dições oferrecidas pela CONTR
RATADA co
ontinuam vantajosas
v
para a FE
EMA.
CLÁ
ÁUSULA TERCEIRA
T
A - DO PAG
GAMENTO
O
3.1. O prazo para paga
amento se rá de 30 (trinta) dia
as, contadoos a partirr da data da
apre
esentação da Nota Fiiscal/Faturra devidam
mente atesttada pelo sservidor co
ompetente do
setor responsá
ável pela fiscalizaçã
f
ão dos serviços, confirmando qque os me
esmos fora
am
execcutados na
a forma con
ntratada.
3.2. As Notass Fiscais que
q aprese
entarem inc
correções serão devvolvidas à contratada
ae
seu vencimento deverá ocorrerá 30 (trinta) dias apó
ós a data de sua apresentaç
a
ção
válid
da;
3.3. Não será admitida proposta ccom condição de pa
agamento ddiferente da
d estipula
ada
Cláusula 12
2 do Edital.
na C
3.4. A FEMA não efetua
ará pagam
mento por meio
m
de cobrança baancária; os pagamenttos
serã
ão efetuado
os nas modalidades “depósito em conta”” ou “boletoo bancário
o”, devendo
oa
adjudicatária in
ndicar o nú
úmero de ssua conta corrente,
c
agência
a
e bbanco corrrespondentte.
A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
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3.5. Na ocorrê
ência de atraso
a
do p
pagamento
o por culpa
a da FEMA
A, o valorr devido se
erá
alizado noss limites pe
ermitido pe
ela legislaçã
ão em vigo
or.
atua
CLÁ
ÁUSULA QUARTA
Q
- DOS PRE
EÇOS
4.1. O valor to
otal da con
ntratação é de R$ 48
8.568,00 (quarenta e oito mil quinhentos
q
se
o reais),res
sultante do
os preços unitários
u
dos combusstíveis con
ntratados de:
sesssenta e oito
FEMA – Fundaç
ção Educa
acional do Município
o de Assis
s:
IT
TEM QTD
DE UNIDA
ADE DES
SCRIÇÃO

VALOR VALOR
UNIT.

TOTAL

GA
ASOLINA

1

4.00
00

LITR
ROS

2

6.60
00

LITR
ROS

ETANOL
E

3

800

LITR
ROS

BIO
ODIESEL

COMUM
C

UPA – Unidade d
de Pronto Atendime
ento – Asssis/SP
IT
TEM QTD
DE UNIDA
ADE DES
SCRIÇÃO
1

2.00
00

LITR
ROS

3

250

LITR
ROS

VALOR VALOR
UNIT.

TOTAL

GA
ASOLINA
COMUM
C
BIO
ODIESEL

4.2. No valor acima esttão incluíd as todas as
a despes
sas ordinárrias diretas e indirettas
deco
orrentes da
a execução do objetto, inclusive tributos e/ou imposstos, enca
argos socia
ais,
traba
alhistas, previdenciá
p
ários, fisca
ais e come
erciais inc
cidentes, taaxa de ad
dministraçã
ão,
frete
e, seguro e outros ne
ecessários ao cumprimento inte
egral do obbjeto da contratação.
4.3. O valor acima
a
é me
eramente estimativo
o, de forma
a que os ppagamento
os devidoss à
CON
NTRATADA
A depende
erão dos qu
uantitativos efetivamente forneecidos.
4.4. Caso o pagamento
p
o da parce
ela não se
eja efetuado no venncimento pela
p
falta do
docu
umento qu
ue deveria
a ter sido
o fornecido
o pela CO
ONTRATAD
DA, e iss
so motivarr o
bloqueio de en
ntrega de produto,
p
essta incorrerá nas pen
nalidades pprevista na
a Cláusula 14
do E
Edital, e nã
ão será pag
ga a atualizzação de valor
v
a que
e se refere o item 14..5 do Edita
al.
CLÁ
ÁUSULA QUINTA
Q
- DO
D EQUIL
LÍBRIO ECONÔMICO
O - FINANC
CEIRA
5.1. A manute
enção do equilíbrio
e
e
econômico
o-financeiro
o inicial doo Contrato
o poderá ser
s
as partes na
n hipótesse de sobrevirem fa
atos imprevvisíveis ou
u previsíve
eis,
soliccitada pela
A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
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poré
ém de con
nsequência
as incalcul áveis, reta
ardadores ou impedditivos da execução
e
do
ajusttado, ou ainda em
m caso de
e força maior,
m
caso fortuito ou fato do príncip
pe,
conffigurando álea econ
nômica exxtraordináriia e extra
acontratuall, ficando a cargo da
interressada a apresenta
ação de tod
do tipo de prova da ocorrênciaa, sem o que
q o pedido
não será aceito
o.
5.2. Havendo o desequilíbrio econô
ômico-fina
anceiro do contrato, ddeverá ser observado
oo
estabelecido nos
n artigos 58 e 65, d
da Lei nº 8.666/1993..
5.3. Para cara
acterização
o do deseq
quilíbrio ec
conômico-ffinanceiro ddo contratto deverá ser
s
obse
ervado à le
egislação tributária d
de qualquer esfera de governno que ven
nha onerar o
conttratado deccorrente da majoraçã
mpostos a ser criada
a pelos enttes
ão de alíquota de im
fede
erativos du
urante a vigência do
o contrato que prov
vo que aum
mento da despesa do
conttratado.
eajustados
5.4. Os preço
os somente serão re
s, para mais ou paara menos, através de
auto
orização da Agência
a Naciona
al de Pettróleo - ANP,
A
do G
Governo Federal. Em
E
ocorrrendo alte
erações de
e preços para mais
s, a contra
atada obri gar-se-á a requererr à
FEM
MA o reajusste, juntand
do cópia d o instrume
ento de alte
eração exppedido pela
a ANP.
5.5. Para que
e os preço
os estejam sempre atualizados
a
s, e visanddo todo pro
ocessamen
nto
nece
essário, a futura CO
ONTRATA
ADA se ob
briga em fornecer, a cada ocorrência de
majo
oração ou
u redução, cópia d
do documento corre
espondentte a ser utilizado no
realinhamento dos preço
os.
5.5.1
1. É de responsab
bilidade e
exclusiva da CONT
TRATADA o fornec
cimento dos
d
docu
umentos co
omprobató
órios dessa
as ocorrências.
5.6.

A obriga
atoriedade
e da contrratada em fornecer documenttos para variação
v
d
dos

preçços contrattados vige
erá para to
odo o perío
odo contra
atado, messmo para períodos em
e
que possa não
o haver fornecimento
o dos produ
utos.
AUSULA SEXTA
S
- DA
AS OBRIG
GAÇÕES
CLA
6.1. São obriga
ações da CONTRAT
C
TADA:
6.1.1
1. Manter,, durante toda a e
execução do
d contratto, em coompatibilida
ade com as
obrig
gações asssumidas, todas as ccondições de qualifiicação e hhabilitação
o exigidas na
licita
ação.
6.1.2
2. O cump
primento do
os prazos de entrega ofertado
os em propposta, nas quantidad
des
conttratadas, acrescidas se necesssário.
6.1.3
3. Arcar co
om todas as despessas diretas
s e indireta
as relacionnadas com
m a execuçção
A Getúlio Vargas,
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destte contrato.
6.1.4
4. Dar ciiência ime
ediata e por escrito à CO
ONTRATAN
NTE sobrre quaisqu
uer
anorrmalidadess que poss
sam afetar a execuçã
ão do contrrato.
6.1.5
5. Responder por qu
uaisquer d
danos, perrdas ou prrejuízos caausados diretamente
e à
CON
NTRATANT
TE ou a terceiros
t
d
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
e
do
conttrato, não excluindo
o ou red
duzindo es
ssa respo
onsabilidadde, a fisc
calização da
CON
NTRATANT
TE em seu
u acompan
nhamento.
6.1.6
6. Respon
nder pelos encargoss trabalhis
stas, previd
denciários,, fiscais, comerciais
c
s e
tribu
utários, ressultantes da
d execuçção deste contrato, nos termoos do artig
go 71 da Lei
eral nº 8.66
66/93.
Fede
6.1.7
7. Oferecer garantia total quantto à qualidade dos co
ombustíveeis;
6.1.8
8. Efetuar imediata
a e totalme
ente às su
uas expensas, sem qualquer ônus para
a a
CON
NTRATANT
TE, a subs
stituição do
o combusttível que por quaisquuer razões tenham sido
entre
egues

co
omprovada
amente

a dulterado

ou

contaminado,

portanto
o,

fora

d
das

espe
ecificaçõess técnicas
s e padrõ
ões de qualidade
q
constantees dos Regulament
R
tos
Técn
nicos da Agência
A
Nacional de
e Petróleo– ANP, e das portaarias do Departamen
D
nto
Naciional de Combustíve
C
eis – DNC em vigor. O etanol a ser forneecido deve
erá obedeccer
rigorrosamente
e às espe
ecificaçõess contidas
s no Reg
gulamento Técnico CNP 03//79
(Esp
pecificaçõe
es para álcool etílico hidratado combustív
vel– AEHC ).
6.1.9
9. Por se tratar de fornecime
ento parce
elado, e para
p
atenddimento de
e exigências
legais, o venccedor da licitação ob
briga-se a fornecer à Seção dde Finança
as da FEM
MA,
men
nsalmente e durante toda a vi gência contratual, originais, cóópias aute
enticadas, ou
imprresso obtid
do via Inte
ernet das provas de
e regularida
ade com a Segurida
ade Socia
al e
com o Fundo de
d Garantia
a por Tem po de Serv
viço.
6.1.1
10. A CON
NTRATADA
A não pode
erá subcon
ntratar tota
al ou parciaalmente o objeto desste
conttrato, bem como cedê
ê-lo ou tran
nsferi-lo no
o todo ou em
e parte.
6.2. São obriga
ações da CONTRAT
C
TANTE:
6.2.1
1. Indicar formalmen
nte o servid
dor respon
nsável pelo
o acompannhamento e fiscalizaçção
da e
execução contratual.
c
6.2.2
2. Manter o equilíbrio
o econômicco-financeiro do conttrato.
6.2.3
3. Pagar à CONTRAT
TADA os vvalores dev
vidos, nas datas aveençadas.
CLÁ
ÁUSULA SÉTIMA
S
- DAS
D
SANÇ
ÇÕES
7.1. A recusa injustificad
da da adju
udicatária em aceitar ou retiraar a Nota de
d Empen
nho
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denttro do prazzo de 03 (trrês) dias d
da ciência da
d homologação/adjuudicação, caracteriza
ao
desccumprimen
nto total da
a obrigação
o assumid
da, sujeitan
ndo-se, sem
o das demais
m prejuízo
sançções previistas, em multa pe cuniária de
d 10% so
obre o vaalor da ob
brigação não
n
cumprida.
ecução tota
al ou parci al do contrrato a CON
NTRATANT
TE poderá
á, garantida
aa
7.2. Pela inexe
defe
esa prévia, aplicar à CONTRAT
C
TADA as se
eguintes sa
anções:
7.2.1
1. advertên
ncia;
7.2.2
2. multa ind
denizatória
a pecuniárria de 10% (dez por cento)
c
sobrre o valor da obrigaçção
não cumprida;
3. suspenssão temporária de p
participaçã
ão em licita
ação e imppedimento de contra
atar
7.2.3
com a Adminisstração Pública por p
prazo não superior
s
a 02 (dois) aanos;
7.2.4
4. declaraçção de inid
doneidade para licitarr ou contra
atar com a Administrração Publica
enqu
uanto perd
durarem os
s motivos d
determinan
ntes da punição ou aaté que sejja promovida
a re
eabilitação perante a própria
a autoridad
de que aplicou
a
a penalidade, que se
erá
conccedida sem
mpre que a CONTR
RATADA ressarcir
r
a Administtração pellos prejuízzos
resu
ultantes e após
a
deco
orrido o pra
azo da sanção aplic
cada com base no subitem
s
6.2
2.3
destta cláusula
a.
7.2.5
5. as sanções previs
stas acima poderão ser
s aplicad
das cumulaativamente
e, facultada
aa
defe
esa previa do
d interess
sado no re
espectivo processo,
p
nos
n seguin tes prazos
s:
6.2.5
5.1. das sa
anções esttabelecida s no item 6.2, subite
ens 6.2.1, 66.2.2 e 6.2
2.3, no pra
azo
de 0
05 (cinco) dias
d
úteis da
d intimaçã
ão da CON
NTRATADA
A;
7.2.5
5.2. da san
nção estab
belecida no
o item 6.2
2, subitem 6.2.4, no pprazo de 10
1 (dez) dias
da a
abertura de
d vista, podendo
p
sser requeriida a reab
bilitação 002 (dois) anos
a
apóss a
apliccação da pena;
p
7.3. A inexeccução total ou parcia
al do obje
eto também
m autorizaa a FEMA,, conforme
e o
caso
o, a cancelar o pagam
mento dev ido, sem prejuízo
p
das sançõess cabíveis.
7.4. O valor da multa será auto
omaticame
ente desco
ontado dee pagamen
nto a que
e a
CON
NTRATADA
A tenha dirreito, origin
nário de fo
ornecimento anterior, presente ou futuro.
7.4.1
1. Não ha
avendo po
ossibilidade
e dessa fo
orma de compensaç
c
ção, o valor da mu
ulta
atua
alizado devverá ser pa
ago pelo in
nadimplentte na Teso
ouraria da FEMA, na
a condição “à
vista
a”. Na ocorrrência do não pagam
mento, o va
alor será cobrado
c
juddicialmente
e.
7.5. A aplicaçção das penalidades previstas nesta cláu
usula é de competência exclusiva
Diretor Exe
ecutivo.
do D
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CLÁ
ÁUSULA OITAVA
O
- DOS
D
RECU
URSOS OR
RÇAMENT
TÁRIOS
8.1. As despesas deco
orrentes do
o presente
e contrato correrão por conta da seguin
nte
dota
ação orçam
mentária:
FEM
MA – FUND
DAÇÃO E DUCACIO
ONAL DO MUNICÍPIO
M
O DE ASS
SIS
3.3.9
90.30.00.0
00.00 MAT
TERIAL DE
E CONSUM
MO
3.3.90.3
30.01.00.00 COMBU STÍVEIS E LUBRIFICANTES A
AUTOMOT
TIVOS
CÓ
ÓDIGO REDUZIDO 24
2
U
UPA
– UNIDADE DE
E PRONTO
O ATENDIMENTO A
ASSIS/SP
3.3.9
90.30.00.0
00.00 MAT
TERIAL DE
E CONSUM
MO
3.3.90.3
30.01.00.00 COMBU STÍVEIS E LUBRIFICANTES A
AUTOMOT
TIVOS
CÓD
DIGO RED
DUZIDO 61
10
CLÁ
ÁUSULA NONA
N
- DA
A RESCISÃ
ÃO CONTR
RATUAL
9.1. Sem preju
uízo das sa
anções pre
evistas na cláusula sexta destee, o contratto poderá ser
s
resccindido pela parte inocente, desde qu
ue demonstrada quualquer da
as hipótesses
prevvistas nos incisos de I a XVII, do
o artigo 78
8 e artigos 79 e 80 daa Lei 8.666
6/93.
9.2. Também o contrato poderá se
er automaticamente rescindido
r
pela CON
NTRATANT
TE,
independente da forma
alização d
de qualquer ato rescisório e do sald
do contratu
ual
existtente, quan
ndo não mais
m
existire
em parâmetros para
a as atualizzações/rea
ajustamento
os,
situa
ação que, ocorrendo,
o
, a CONTR
RATADA declara sua
a concordâância expre
essa.
9.3. A CONTR
RATADA declara
d
recconhecer os
o direitos
s da Adminnistração, em caso de
nistrativa prevista
p
no
o artigo 77 da Lei 8. 666/93.
6
resccisão admin
CLÁ
ÁUSULA DÉCIMA
D
– DAS AL
LTERAÇÕE
ES DAS QUANTIDA
Q
ADES DE
E SERVIÇO
OS
CON
NTRATADOS
10.1. A CONTRATADA fica
f
obriga
ada a aceitar, nas me
esmas conndições contratadas, os
acré
éscimos ou
u supressões que se fizerem ne
ecessários
s ao objetoo, a critério exclusivo da
CON
NTRATANT
TE, até o limite de 25
5% do valo
or atualizad
do do conttrato.
10.2
2. Eventua
ais alteraçõ
ões serão obrigatoriiamente fo
ormalizadaas por meio de Term
mo
Aditiivo ao conttrato, respe
eitadas ass disposições da Lei Federal
F
nº 8.666/93.
CLA
AÚSULA DÉCIMA
D
PR
RIMEIRA - DOS CAS
SOS OMIS
SSOS
11.1. Os casos omissos serão
o decididos pela CONTRA
ATANTE, segundo as
dispo
osições co
ontidas na Lei nº 8.6
666, de 19
993, na Le
ei nº 10.5220, de 20
002 e demais
norm
mas federa
ais aplicáv
veis e, sub
bsidiariame
ente, segu
undo as di sposições contidas na
Lei n
nº 8.078, de 1990 – Código d
de Defesa
a do Cons
sumidor – e normas e princípios
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gera
ais dos con
ntratos.
CLÁ
ÁUSULA DÉCIMA
D
SE
EGUNDA - DO FORO
12.1. Será com
mpetente o Foro da C
Comarca de
d Assis, Estado
E
de S
São Paulo
o, para dirim
mir
dúvid
das oriund
das deste Termo de Contrato, com renú
úncia de quualquer ou
utro por mais
privilegiado se
eja.
E, por estarem ambas a
as partes de pleno
o acordo com as disposiçõ
ões
estabelecidas neste Termo de Con
ntrato, ace
eitam cump
prir fielmennte as norrmas legaiss e
regu
ulamentare
es, assinam
m o prese
ente em 03
0 (três) vias de iggual efeito
o e teor, na
pressença de duas testem
munhas ab
baixo indica
adas:
Asssis, 05 de abril
a
de 201
18.
AS P
PARTES:
1
1) FEMA – FUNDAÇ
ÇÃO EDUC
CACIONAL
L DO MUNICÍPIO DE
E ASSIS
CONTRA
ATANTE

Eduardo
o Augusto Vella Gonçalves
xecutivo
Diretor Ex
2
2) EMPRE
ESA VENC
CEDORA

Nome
N
do re
esponsáve
el/procurador - cargo
Testtemunhas:

N
NOME

NOME

C
CPF/MF: XX
XXXXXX-X
XX

X
X-XX
CPF/MF: XXXXXXX
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"EXTR
RATO DE T
TERMO CONTRATO
O N° ___/22018"
Ref.: Processo
o n.º 017/2
2018 – Pre
egão Prese
encial n.º 007/2018
0
- Contratante: FEMA
A–
Fund
dação Edu
ucacional do Munici o de Assis - Contra
atada: ..... .......... – CNPJ/MF
C
n.º
........... - Objjeto: CON
NTRATAÇÃ
ÃO DE EMPRESA
E
A PARA F
FORNECIMENTO DE
D
COM
MBUSTÍVE
EIS, GASO
OLINA COM
MUM, ETA
ANOL E BIIODIESEL PARA OS
S VEÍCULO
OS
DA FEMA.- Valor
V
Globa
al estimad
do R$ 48.568,00 (qu
uarenta e oito mil quinhentos
q
s e
sesssenta e oito
o reais) - Prazo:
P
12 m
meses - Pa
agamento: Mensal.
Asssis, __ de __
_ de 2018
8.

Eduardo
o Augusto Vella Gonçalves
Diretor Ex
xecutivo

A Getúlio Vargas,
Av.
V
1200 – Vila Nova Santana – Assis
A
– SP – 19807-130
Fone/Fax (1
18) 3302-105
55 - www.fem
ma.edu.br
35

Fundação
F
Ed
ducacional do Municípiio de Assis
Campu
antilli Sobrin
nho”
us “José Sa

TE
ERMO DE CIÊNCIA E DE NOT
TIFICAÇÃO
O
CON
NTRATANTE: FUND
DAÇÃO ED
DUCACION
NAL DO MUNÍCIPIO
M
O DE ASS
SIS, CNPJ nº
51.5
501.559/00
001-36, com
m sede na
a Avenida Getúlio Vargas nº 11.200, no Município de
Assis, Estado de São Pa
aulo.
CON
NTRATADA
A: _____
_________
____, CNP
PJ/MF nº ___________ esta
abelecida na
[END
DEREÇO/B
BAIRRO], no municíp
pio de ___
__, Estado de _____________.
NTRATO Nº
N XXXX/2018
CON
OBJ
JETO:

C
CONTRATA
AÇÃO

D
DE

EMP
PRESA

PARA
P

ORNECIM
FO
MENTO

D
DE

COM
MBUSTÍVE
EIS, GASO
OLINA COM
MUM, ETA
ANOL E BIIODIESEL PARA OS
S VEÍCULO
OS
DA F
FEMA.

Na qualidade de Contratante e Contrata
ado, respectivamennte, do Termo
T
acim
ma
identificado, e,
e cientes do seu e
encaminha
amento ao
o TRIBUN
NAL DE CONTAS
C
D
DO
EST
TADO, pa
ara fins de
d instruçção e ju
ulgamento,, damo-n os por CIENTES
C
e
NOT
TIFICADOS
S para acompanha
a
ar todos os atos da tramittação proc
cessual, até
a
julga
amento final e sua publicação
o e, se forr o caso e de nossso interess
se, para, nos
n
prazzos e nas formas
f
lega
ais e regim
mentais, ex
xercer o direito da deefesa, interrpor recurssos
eom
mais que couber.
c
Outrrossim, esttamos CIE
ENTES, do
oravante, de
d que todo
os os desppachos e decisões
d
q
que
viere
em a ser tomados,
t
relativamen
r
nte ao aludido proce
esso, serã o publicad
dos no Diá
ário
Oficiial do Esttado, Cade
erno do P
Poder Leg
gislativo, parte
p
do T
Tribunal de
e Contas do
Esta
ado de São
o Paulo, de
e conformi dade com o artigo 90 da Lei C
Complemen
ntar Estadual
n° 7
709, de 14 de janeiro de 1993, prrecedidos de menssagem ele
etrônica aos
a
interressados.
Assiss, __ de __
___ de 201
18.
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CON
NTRATANTE:
- Nome e cargo:
- E-m
mail institucional:
- E-m
mail pesso
oal:

NOME
RG nº
F/MF nº
CPF

CON
NTRATADA
A:
- Nome e cargo:
- E-m
mail institucional:
- E-m
mail pesso
oal:

NOME
RG n.º
nº
CPF/MF n
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