
 
 

Razã
CNP
End
E-m
Cida
Esta
Tele
Res
Obtiv

instr

DE 

ETA

 

 

Senh

 

Visa

Senh

prefe

A nã

de e

conv

post

A

ão Social:
PJ/MF: 
ereço: 
ail: 

ade: 
ado: 
efone Fax:
ponsável 
vemos at

rumento co

EMPRESA

ANOL E BIO

hora Licita

ando à co

horia pree

erencialme

ão remessa

e-mail de

vocatório, 

teriormente

F

Av. Getúlio V

RECIBO

: 

: 
para cont
ravés do 

onvocatória

A PARA F

ODIESEL 

.............

ante 

omunicação

ncher o re

ente pelo e

a do recibo

 eventuai

bem co

e qualquer

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

O DE RETIR
PREGÃO 

tato: 
acesso à

a da licitaç

FORNECIM

PARA OS 

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

.......

Raz

Nome d

o futura e

ecibo de re

e-mail com

o exime a F

s esclare

mo de q

r reclamaçã

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

RADA DE 
 PRESENC

à página 

ção acima 

MENTO D

VEÍCULO

....... de ....

................

zão Social 

do respons

entre FEM

etirada do 

mpras@fem

FEMA de r

cimentos 

quaisquer 

ão. 

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

EDITAL P
CIAL n.º 0

www.fem

identificada

E COMBU

OS DA FEM

.................

................

da Empres

sável/procu

MA e sua 

Edital e re

manet.com

responsab

e retifica

informaç

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

PELA INTE
007/2018 

a.edu.br n

a, cujo obj

USTÍVEIS, 

MA. 

............ de

..... 

sa 

urador 

empresa,

emetê-lo a

.br ou licita

ilidade da 

ções ocor

ções adic

– 19807-130 

ERNET 

nesta dat

jeto é CON

 GASOLIN

e 2018. 

, solicitam

ao Setor d

tacaofema@

comunica

rridas no 

ionais, nã

a, cópia 

NTRATAÇÃ

NA COMU

mos a Vos

de Licitaçõe

@gmail.co

ção por me

instrumen

ão caben

 

1 

do 

ÃO 

UM, 

ssa 

es, 

om. 

eio 

nto 

ndo 



 
 

 
TIPO
REG
DAT
 

LOC
SAN

 
OBJ
ENT

 

À FU

conh

MEN

instr

10.5

dispo

Lei 

Com

SES
Os e

HAB

aos 

LOC
Sala

1.20

1075

1 - O
1.1. 

A

O DA LICIT
GIME DE E
TA DA REA

CAL: SED

NTA, NO M

JETO: FOR

TREGA PA

UNDAÇÃO

hecimento 

NOR PREÇ

rumento co

520, de 17 

osições da

Complem

mplementar

SSÃO PÚB
envelopes 

BILITAÇÃO

requisitos 

CAL, DATA
a de Licitaç

00, Vila No

5 ou 1412.

OBJETO  
A present

F

Av. Getúlio V

PRO
PR

TAÇÃO: M
EXECUÇÃO
ALIZAÇÃO

E DA FEM

MUNICÍPIO

RNECIME

ARCELADA

O EDUCAC

dos intere

ÇO POR I

onvocatóri

de julho d

a Lei Fede

mentar nº 

r nº 147, d

BLICA DE 
contendo

O (02) defi

de habilita

A E HORÁ
ções, sito n

ova Santan

 DATA: 20

te licitação

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

ED
OCESSO
REGÃO P

MENOR PR

O: EMPRE

O: 20/04/20

MA, NA A

O DE ASSIS

NTO DE G

A PELO PE

CIONAL DO

essados, q

TEM, conf

o e seus 

de 2.002, a

eral nº 8.66

123, de 

e 7 de ago

PROCESS
o a PROPO

nidos nest

ação dever

ÁRIO ONDE
no Bloco II

na, Assis/S

0/04/2018 à

o tem por 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

DITAL N.º
O LICITAT
PRESEN

REÇO POR

EITADA PO

018 - INÍC

AVENIDA 

S, ESTADO

GASOLINA

ERÍODO D

O MUNICÍ

ue estará 

forme esp

anexos, e

aplicando-s

66, de 21 

14 de 

osto de 2.0

SAMENTO
OSTA DE

te Edital, 

rão ser ent

E SERÁ P
I da FEMA

SP – CEP: 

às 9H. 

objeto o f

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

º 016/201
TÓRIO N
CIAL Nº 

R ITEM  
OR PREÇO

CIO DA SE

GETÚLIO 

O DE SÃO

A COMUM

DE 12 (DOZ

ÍPIO DE A

realizando

pecificaçõe

e, em conf

se, subsidi

de junho d

dezembro 

014. 

O DO PREG
E PREÇOS

e a DECL

tregues no

PROCESSA
A, localizad

19807-13

fornecimen

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

18 
Nº 017/20

007/2018

O UNITÁR

SSÃO: 09

VARGAS

O PAULO. 

, ETANOL

ZE) MESE

ASSIS - FE

o PREGÃO

s e exigên

formidade 

ariamente

de 1.993 e

de 2.00

GÃO PRE
S (01) e o

LARAÇÃO 

local, data

ADO O PR
da na Aven

0 - Fone: 

nto de gas

– 19807-130 

18 
8 

RIO  
9H 

S, 1200 – 

L E BIODIE

ES. 

EMA torna 

O PRESEN

ncias cons

com a Le

e, no que c

e suas alte

06, alterad

ESENCIAL 

os DOCUM

de pleno 

a e horário

REGÃO: 

nida Getúl

(18) 3302-

solina com

VILA NOV

ESEL, PAR

público pa

NCIAL do t

stantes des

ei Federal 

couberem, 

erações e 

da pela 

MENTOS D

atendimen

o a seguir:

io Vargas,

-1055 ram

um, etano

 

2 

VA 

RA 

ara 

ipo 

ste 

nº 

as 

da 

Lei 

DE 

nto 

 n° 

ais 

ol e 



 
 

biod

espe

2 - D
2.1. 
obje

2.2. 
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Adm

alter

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3. 
cabe

Recl

deve

3 
CRE
HAB
3.1. 
Enve

3.2. 
sepa

cont

 

A

iesel, para

ecificações

DAS COND
Poderão p

to licitado 

Além de c

1. Estrange

2. Reunida

3. Suspen

ministração 

rações; 

4. Impedid

5. Impedid

6. Declarad

A participa

endo, apó

lamação q

erão ler ate

- FORM
EDENCIAM
BILITAÇÃO

Os docu

elopes nº 0

A propo

aradament

tendo em s

F

Av. Getúlio V

a entrega p

s constante

DIÇÕES P
participar d

e que aten

cooperativa

eiras que n

as sob a fo

nsas temp

nos term

as de licita

as de licita

das inidône

ação nesta

ós sua ab

quanto ao 

entamente

MA DE 
MENTO E 
O 

mentos p

01 e nº 02.

osta e os

te, em 2 (d

sua parte e

EDITAL N
PREGÃO
Abertura 
ENVELO
Razão So
CNPJ:  
Endereço
Fone/Fax

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

parcelada 

es do Anex

ARA PAR
desta licitaç

ndam aos r

a, não será

não funcion

rma de co

orariamen

os do inci

ar e contrat

ar e contrat

eas pelo P

a licitação s

bertura, a

seu conte

 o edital e 

APRESE
DOS EN

para o cre

.  

 documen

dois) enve

externa, alé

N° 016/201
O PRESEN

dia 20/04/
OPE 01 – P
ocial da Pr

o: 
x:               

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

pelo perío

xo I, que fa

RTICIPAÇÃ
ção as em

requisitos 

á permitida

nem no Pa

nsórcio, qu

te para lic

so III do a

tar nos ter

tar nos ter

Poder Públ

significa pl

alegação 

údo. Antes

seus anex

ENTAÇÃO
VELOPES

edenciame

ntos para

elopes não

ém da iden

18 
NCIAL Nº 0
/2018 às 9
PROPOSTA
roponente:

                

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

odo de 12 (

az parte int

ÃO 
mpresas do

de habilita

a a particip

aís; 

ualquer qu

citar e im

art. 87 da 

rmos do ar

rmos do ar

ico e não r

leno conhe

de desco

s de elabo

xos. 

O DOS 
S DE PRO

ento dever

a habilitaç

o transpare

ntificação d

007/2018
H 
A DE PRE
: 

                

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

(doze) mes

tegrante de

o ramo de 

ação previs

ação de em

e seja sua

pedidas d

Lei Feder

tigo 7º da 

tigo 10 da 

reabilitadas

ecimento d

nheciment

orar suas p

DOCUM
OPOSTA E

rão ser a

ão deverã

entes, fech

da licitante

EÇOS 

E-mail: 

– 19807-130 

ses, em q

este Edital

atividade p

stos neste 

mpresas: 

a forma de 

de contrat

ral nº 8.66

Lei nº 10.5

Lei nº 9.60

s. 

de suas ins

to de se

propostas,

MENTOS 
E DOCUM

apresentad

ão ser a

hados e in

e, os segui

uantidades

l. 

pertinente 

Edital. 

constituiçã

ar com es

66/93 e su

520/02; 

05/98; 

struções, n

us itens 

 as licitant

PARA 
MENTOS D

os fora d

presentado

devassáve

ntes dizere

 

3 

s e 

ao 

ão; 

sta 

uas 

não 

ou 

tes 

O 
DE 

dos 

os, 

eis, 

es: 



 
 

3.1.1
licita

3.1.2
enve

lacra

4 - C
4.1. 
4.1.1
4.1.1
instr

expr

tal in

4.1.1
instr

qual

inter

atos

apre

4.1.1
iden

4.1.2
nº 02

a) - 
mod

b) - 
acor

C) - 

A

1. As aus

ante que po

2. Caso ev

elope 01 – 

ado sem a

CREDENC
Para o cre

1. Quanto 

1.2. Tratan
rumento d

ressos seu

nvestidura;

1.3. Trata
rumento pa

 constem 

rpor recurs

 pertinente

esentar ins

1.4. O re

tificar-se e

2. Quanto 

2 (Habilitaç

Declaraçã

delo estabe

Declaraçã

rdo com m

Declaraçã

F

Av. Getúlio V

EDITAL N
PREGÃO
Abertura d
ENVELO
Razão So
CNPJ:  
Endereço
Fone/Fax

ências do

oderá inse

ventualmen

PROPOS

nálise de s

IAMENTO
edenciame

aos repres

ndo-se de 
e registro 

us poderes

; 

ando-se 
articular co

poderes 

sos e desi

es ao cert

trumento c

epresentan

exibindo do

as licitante

ção): 

ão de plen

elecido no 

ão de inexi

odelo esta

ão de micr

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

N° 016/201
O PRESEN

dia 20/04/2
PE 02 – D

ocial da Pro

o: 
x:                
os dizeres 

rir as infor

nte ocorra 

TA, por fa

seu conteú

O 
ento deverã

sentantes:

represent
comercia

s para exer

de Procu
om firma r

específico

stir de sua

tame. No c

constitutivo

nte (legal 

ocumento o

es deverão

no atendim

Anexo II; 

stência de

abelecido n

roempresa 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

8 
CIAL Nº 0
2018 às 9H
OCUMEN
oponente:

                
não cons

rmações fa

a abertura

lta de infor

údo e rubric

ão ser apre

tante lega
al, registra

rcer direito

urador, i

reconhecid

os para fo

a interpos

caso de in

o da empre

ou procu

oficial que 

o apresenta

mento aos 

e fatos sup

no Anexo I

 ou empre

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

007/2018 
H 
TOS DE H

               
stituirão m

altantes. 

a do envel

rmação no

cado o lac

esentados 

al, o estatu

do na Jun

os e assum

nstrument

da do repre

ormular ofe

ição, bem

nstrumento

esa na form

urador) da

contenha 

ar FORA d

requisitos

perveniente

II; 

esa de peq

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

HABILITAÇ

E-mail:
otivos par

ope 2 – H

o mesmo, s

re por todo

os seguint

to social, c

nta Comer

mir obrigaçõ

o público

esentante 

ertas e la

 como pra

o particular

ma estipula

a empresa

foto; 

dos Envelo

s de habili

es a partici

queno port

– 19807-130 

ÇÃO 

ra desclas

HABILITAÇ

será aquel

os os prese

tes docum

contrato so

rcial, no q

ões em de

o de pro

legal que 

ances, neg

aticar todo

r, o procu

ada no sub

a interess

opes nº 01 

itação, de 

ipação em

te visando 

ssificação 

ÇÃO antes 

e novamen

entes. 

mentos:  

ocial ou ou

qual esteja

ecorrência 

ocuração 

o assina, 

gociar preç

os os dem

rador deve

bitem 4.1.1

sada deve

(Proposta

acordo co

m licitação, 

ao exercí

 

4 

do 

do 

nte 

utro 

am 

de 

ou 

do 

ço, 

ais 

erá 

.2; 

erá 

a) e 

om 

de 

cio 



 
 

dos 

ser f

4.1.3
pres

docu

nego

inter

que 

men

4.1.4
cred

4.1.5
send

4.1.6
exclu

pode

supr

5 - C
5.1. 
impr

sem

assin

5.2. 
na 

acré

5.3. 
a) Id
fax e

b) d

técn

c) ite
irrea

expr

A

direitos pr

feita de aco

3. A licitan

sente, não

umentação

ociar preç

rpor recurs

há de se

nor preço; 

4 Encerra

denciament

5. Será ad

do que cad

6. Na fase 

usivament

eres outor

ra. 

CONTEÚD
A propost

ressa, em 

 rasuras, 

nada pelo 

Não serão

apresenta

éscimos ou

Além dos 

dentificação

e endereço

descrição 

icos; 
em (comp

ajustáveis 

ressos em 

F

Av. Getúlio V

revistos no

ordo com o

nte que não

o puder p

o defeituos

os, de de

so, ficando

r consider

da a fase

tos de eve

dmitido ap

da um dele

de lances

e para es

rgados ao 

OS DO EN
a poderá s

língua port

emendas, 

representa

o admitida

ação das 

u solicitaçõ

requisitos 

o da propo

o eletrônico

completa 

patível com

e deverá

moeda na

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

os artigos 4

o modelo e

o contar co

raticar ato

sa, ficará i

eclarar a i

o mantido, 

rado para 

e de cred

entuais licita

penas 1 (u

es poderá r

 e de nego

sclarecimen

Procurado

NVELOPE
ser redigid

tuguesa, s

borrões o

ante legal d

as, posterio

proposta

es de reem

acima, a p

onente, ind

o (e-mail), 

do produ

m o objeto 

á ser apre

acional co

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

42 a 45 da

estabelecid

om repres

os em se

mpedida d

ntenção d

 portanto, 

efeito de 

denciamen

antes reta

um) repre

representa

ociação do

nto de ca

or conform

 PROPOS
da na form

salvo quan

ou entrelin

da licitante

ormente, a

as comerc

mbolsos e 

proposta d

dicando a 

este último

uto ofertad

descrito), 

esentado 

rrente, po

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

a Lei Comp

do no Anex

sentante pr

eu nome 

de participa

de interpor

o preço a

ordenação

nto pela P

rdatárias;

sentante p

ar apenas u

o preço fina

ráter exce

me condiçã

STA 
a sugerida

to às expr

nhas, sem 

e ou pelo p

alegações 

ciais, com

indenizaçõ

everá indic

razão soc

o se houve

do, marca

preços un

com prec

r litro de c

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

plementar 

xo IV. 

resente na

por conta 

ar da fase

r ou de re

apresentad

o das pro

Pregoeira, 

para cada

uma licitan

al será per

epcional, d

ão express

a pelo Ane

essões téc

cotações 

procurador

de engano

mo justific

ões de qua

car e consi

ial, endere

er, para co

a, referênc

nitários e t

cisão de 

cada comb

– 19807-130 

nº 123/06

a sessão o

a da apres

e de lances

enunciar a

do na prop

opostas e 

não serã

a licitante 

nte credenc

rmitido o u

devendo p

sada na a

exo VI, dat

cnicas de u

alternativa

r. 

os, erros o

cativas de

alquer natu

iderar: 

eço comple

ontato; 

cias e de

totais, líqu

três casa

bustível CI

6, que deve

ou, ainda q

sentação 

s verbais, 

ao direito 

posta escr

apuração 

ão admitid

credenciad

ciada. 

so de celu

prevalecer 

alínea 4.1.1

ilografada 

uso corren

as, datada

ou distraçõ

e quaisqu

ureza. 

eto, telefon

emais dad

uidos, fixos

as decima

F-ASSIS/S

 

5 

erá 

que 

de 

de 

de 

ita, 

do 

dos 

do, 

ular 

os 

1.3 

ou 

nte, 

a e 

ões 

uer 

ne, 

dos 

s e 

ais, 

SP, 



 
 

entre

d) N
custo

desp

licita

e) D

com

quai

quai

das 

Técn

Naci

f) pr

ence

g) D

valid

do p

h) A

suje

i) Se

será

man

j) Po

venc

men

impr

com

k) C
5.4. 
esta

todo

preç

prev

A

egues na f

Nos preços

os, como 

pesas, dire

ação; 
Declaração

bustíveis, 

squer ônu

squer razõ

especifica

nicos da A

ional de Co

razo de val

erramento 

Depois de 

dade, não 

proponente

Apresentad

itando às c

e, por falh

á considera

nifestação. 
or se tratar

cedor da 

nsalmente 

resso obtid

 o Fundo d

ondições d

A propos

belecidas 

os os tribut

ço proposto

visão inflac

F

Av. Getúlio V

forma da c

s propostos

por exem

etas ou ind

o comprom

bem como

us para a

ões, tenha

ações técn

Agência Na

ombustíve

lidade da p

da licitaçã

aberta, a 

sendo per

e. 
da a prop

cláusulas e

a do prop

ada válida 

r de fornec

licitação, 

e durante 

do via Inte

de Garantia

de pagame

sta deverá

neste Edi

tos, encarg

o, inclusiv

cionária, de

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

láusula no

s deverão 

mplo: trans

diretas, rela

metendo-se

o efetuar i

a CONTRA

m sido ent

nicas e pa

acional de

eis – DNC e

proposta, n

ão; 
proposta 

rmitida sua

osta, o pr

e condiçõe

onente, a 

por 60 (s

cimento pa

se obrig

toda a vi

ernet, das 

a por Tem

ento, em co

á ser elabo

tal e seus

gos e dem

ve frete, se

e sorte qu

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ona deste e

estar inclu

sportes, tr

acionadas 

e a presta

mediatame

ATANTE, 

tregues ad

adrões de 

e Petróleo 

em vigor;

não inferio

se acha v

a retirada 

roponente 

es do prese

proposta 

essenta) d

arcelado, e

ga a forn

gência co

provas de

po de Serv

onformidad

orada con

s anexos, e

mais despe

eguro, ved

ue o preço 

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

edital, conf

uídos, além

ributos de 

com o for

ar total ga

ente, e tot

a substitu

dulterados 

qualidade

– ANP, e

r a 60 (ses

vinculada 

ou a desis

estará a

ente Edital

não indica

dias indepe

e, para ate

ecer à S

ntratual, o

e regularid

viço. 
de com a c

nsiderando

e os preço

esas direta

dada à inc

proposto 

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

forme dete

m do lucro

qualquer 

necimento

arantia qu

talmente à

uição do 

ou contam

e constant

 das porta

ssenta) dia

ao proces

stência de 

utomaticam

. 
ar o prazo 

endenteme

ndimento d

Seção de 

riginais, có

ade com a

cláusula 12

o as condi

os propost

as ou indir

clusão de 

correspon

– 19807-130 

erminado n

o, todas as

r natureza 

o do objeto

uanto à qu

às suas ex

combustív

minados, fo

tes dos R

arias do D

as contado

sso pelo s

participaç

mente ace

 de sua v

ente de qu

de exigênc

Finanças

ópias aute

a Segurid

2 deste ed

ições de f

tos deverã

retas que 

encargo f

nda ao valo

no pedido;

s despesas

e todas 

o da presen

ualidade d

pensas, se

vel que, p

ora, portan

Regulament

Departamen

os da data 

seu prazo 

ção por pa

eitando e 

alidade, es

ualquer ou

cias legais

s da FEM

enticadas, 

ade Socia

dital.  

fornecimen

ão conside

interfiram 

financeiro 

or final a s

 

6 

s e 

as 

nte 

dos 

em 

por 

nto, 

tos 

nto 

de 

de 

arte 

se 

sta 

utra 

s, o 

MA, 

ou 

al e 

nto 

erar 

no 

ou 

ser 



 
 

desp

5.5. 
cota

pleite

5.6. 
cond

ofert

licita

5.7. 
licita

uma

sanç

5.8. 
dest

5.9. 
6 - C
6.1. 
pequ

conf

6.1.1
6.1.1
6.1.1
em s

açõe

6.1.1
acom

6.1.1
em 

expe

6.1.1
cons

o cre

6.1.1

A

pendido pe

Qualquer 

do na pro

ear acrésc

A oferta d

dição que 

ta de van

antes. 

Cada licita

ante, por in

a proposta

ções cabív

Será facu

te edital. 

A escolha 

CONTEÚD
Para a ha

ueno port

formidade: 

1. HABILIT
1.1. Regist

1.2. ato co

se tratand

es, acompa

1.3. inscri

mpanhada 

1.4. decret

funcionam

edido pelo 

1.5. Os do

star do Env

edenciame

1.5. Os d

F

Av. Getúlio V

ela FEMA. 

tributo, cu

oposta, se

cimos sob e

deverá ser

induza o ju

tagem não

ante só po

ntermédio 

a, todas s

veis. 

ultado à lic

da melhor

O DO ENV
abilitação t

te, dever

TAÇÃO JU
tro empres

onstitutivo, 

do de socie

anhado de

ição do 

de prova d

to de auto

mento no 

órgão com

ocumentos

velope "Do

ento neste 

ocumentos

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

usto ou de

erá conside

esse argum

r firme e p

ulgamento

o prevista

oderá apres

de interpo

serão exc

citante cot

r proposta 

VELOPE "
todas as lic

rão apres

URÍDICA (c
sarial, no ca

estatuto o

edade em

e documen

ato const

de diretoria

rização, em

País, e a

mpetente, q

s relaciona

ocumentos

Pregão.  

s apresen

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

espesa dir

erado com

mento. 

precisa, se

o a ter mai

a no Edita

sentar uma

osta pesso

cluídas, su

tar todos o

se dará pe

"DOCUME
citantes, in

sentar a 

conforme
aso de em

ou contrato

mpresária o

tos de elei

titutivo, no

a em exerc

m se trata

ato de reg

quando a a

ados nos s

s de Habili

ntados por

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

reta ou ind

mo incluso

m alternat

s de um re

l ou base

a proposta

oa, física 

ujeitando-s

ou quaisqu

elo menor 

ENTOS DE
nclusive as

documen

e o caso) 
mpresário in

o social em

ou simples

ição de se

o caso d

cício; 

ando de em

gistro ou a

atividade a

subitens 6

itação", se

r empresa

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

direta, omit

o no preço

tiva de pre

esultado, n

eada nas p

a escrita. V

ou jurídica

se, os lici

uer itens d

preço por 

 HABILITA
s microem

ntação co

ndividual;  

m vigor, de

s, e, no ca

us adminis

de socieda

mpresa ou 

autorização

assim o exi

6.1.1.1 a 6

e tiverem s

as que po

– 19807-130 

tido ou inc

o, não sen

eços ou qu

não sendo 

propostas 

Verificado q

a, apresen

tantes eli

definidos n

item. 

AÇÃO" 
mpresas e e

ompleta, n

evidament

aso de soc

stradores; 

ade não 

sociedade

o para fu

igir. 

6.1.1.4. nã

sido aprese

ossuam fil

corretamen

ndo possí

ualquer ou

considera

das dem

que qualqu

ntou mais 

minados, 

no ANEXO

empresas 

na seguin

te registrad

ciedades p

empresár

e estrange

ncionamen

ão precisar

entados pa

iais dever

 

7 

nte 

vel 

utra 

ada 

ais 

uer 

de 

às 

O I 

de 

nte 

do, 

por 

ria, 

eira 

nto 

rão 

ara 

rão 



 
 

poss

docu

conf

6.1.2
6.1.2
Faze

6.1.2
houv

com

6.1.2
Efeit

pela

6.1.2
expe

6.1.2
(FGT

6.1.2
Trab

Reso

6.1.2
nest

com

6.1.2
asse

certa

docu

certi

6.1.2
impl

nest

retom

XXII

6.1.3

A

suir a titul

umentos d

forme o ca

2 - REGUL
2.1. Prova 

enda (CNP

2.2. Prova

ver, relativo

patível com

2.3. Certid

tos de Neg

 Secretaria

2.4. Certid

edida pela 

2.5. Prova

TS), por m

2.6. Certid

balhistas c

olução Adm

2.7. As mic

te certame

provação d

2.8. Have

egurado o 

ame, prorr

umentação

dões nega

2.9. A não

icará na d

te edital, p

mar os ato

I da Lei nº

3 - QUALIF

F

Av. Getúlio V

aridade do

de qualifica

so. 

LARIDADE
de inscriçã

PJ); 

a de inscri

o ao domic

m o objeto

dão Conjun

gativa, rela

a da Recei

ão Negativ

Secretaria

a de regula

meio da apr

dão Negat

com Efeito

ministrativa

croempres

e, deverã

de regular

ndo algum

prazo de 

rogáveis p

o, pagame

ativas ou p

o regulariza

ecadência

procedend

os referent

º 10.520/02

FICAÇÃO 

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

o licitante 

ação técnic

E FISCAL 
ão no Cad

ção no Ca

cílio ou sed

do certam

nta Negat

ativos a Tr

ita Federal

va ou Posi

a Municipa

aridade pe

resentação

iva de Dé

os de Neg

a TST nº 1

sas e empr

o apresen

idade fisca

ma restriç

cinco dias

or igual pe

ento ou p

ositivas co

ação da do

a do direito

do-se à co

tes ao pro

2. 

ECONÔM

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

(mesma 

ca, que po

E TRABA
dastro Naci

adastro de

de da licita

me; 

tiva de Dé

ributos Fed

l; 

itiva com E

al de Finan

erante o F

o do CRF -

ébitos Trab

gativa, em

1470/2011.

resas de p

ntar toda 

al, mesmo 

ção na co

s úteis, a 

eríodo, a c

parcelamen

om efeito d

ocumentaç

o à contrat

onvocação

ocedimento

MICO-FINA

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

razão soc

oderão tra

LHISTA 
ional de Pe

e Contribu

ante, pertin

ébitos ou 

derais e à 

Efeitos de 

ças; 

Fundo de 

- Certificad

balhistas -

m cumprim

. 

pequeno po

a docum

que esta a

omprovaçã

contar da 

critério da 

nto do dé

de certidão

ção, no pr

tação, sem

o das licita

o licitatório

ANCEIRA

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

cial e mes

azer CNPJ 

essoas Jur

uintes Esta

nente ao se

Certidão C

Dívida Ati

Negativa d

Garantia p

o de Regu

- CNDT o

ento à Le

orte, por o

mentação 

apresente a

ão da reg

publicaçã

FEMA, pa

ébito, e e

negativa; 

razo previs

m prejuízo 

antes para

, nos term

– 19807-130 

smo CNPJ

 da filial o

rídicas do 

adual ou M

eu ramo d

Conjunta P

iva da Uni

de Tributos

por Tempo

ularidade d

ou Positiva

ei nº 12.44

ocasião da

exigida p

alguma re

gularidade 

ão da hom

ara a regu

emissão d

sto no sub

das sançõ

a, em ses

mos do arti

J), exceto 

ou da mat

Ministério 

Municipal, 

e atividade

Positiva co

ão, exped

s Mobiliário

o de Serv

do FGTS; 

a de Débit

40/2011 e

 participaç

para fins 

strição; 

fiscal, se

mologação 

ularização 

de eventu

bitem anter

ões previst

ssão públic

igo 4º, inc

 

8 

os 

riz, 

da 

se 

e e 

om 

ida 

os, 

iço 

tos 

e à 

ção 

de 

erá 

do 

da 

ais 

rior 

tas 

ca, 

iso 



 
 

6.1.3
da s

6.1.4
6.1.4
116/

6.1.5
6.1.5
repre

Trab

6.2 -
6.2.1
cópia

acom

mem

6.2.2
subs

6.2.3
Tribu

imed

6.2.4
matr

aque

som

6.2.5
de h

Pres

6.2.5
6.2.5
6.2.5
os d

devid

6.2.5
meio

A

3.1. Certidã

ede da pe

4. QUALIF
4.1. Regist

/2000 e alt

5. DOCUM
5.1. Decla

esentante 

balho, conf

- DISPOSI
1. Os docu

a, autentic

mpanhada 

mbros da E

2. Não se

stituição ao

3. Na hipó

unal de C

diatamente

4. Se a lic

riz, e se fo

eles docum

ente em n

5. Eventua

habilitação 

sencial, até

5.1. substit

5.2. verifica

5.3. A verif

documento

damente c

5.4. A Adm

os eletrônic

F

Av. Getúlio V

ão negativ

ssoa jurídi

FICAÇÃO O
tro na AN

erações po

MENTAÇÃO
aração da 

legal, de 

forme mod

ÇÕES GE
umentos po

cada por 

do origin

Equipe de A

erão aceito

os docume

tese de nã

Contas ac

e anteriores

citante for 

or a filial, t

mentos qu

ome da ma

ais falhas, 

poderão s

é a decisão

tuição e ap

ação efetu

ficação ser

os passíve

certificada.

ministração

cos no mo

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

va de falên

ca. 

OPERACIO
P – Agênc

osteriores 

O COMPL
licitante, 

que se en

elo estabe

ERAIS SOB
oderão ser

cartório c

al para qu

Apoio no a

os protoco

entos ora e

ão constar

ceitará co

s à data de

a matriz, 

todos os d

ue, pela p

atriz. 

omissões 

ser sanead

o sobre a h

presentaçã

ada por m

rá certifica

eis de ob

o não se r

omento da 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

cia ou rec

ONAL 

cia Nacion

se houver

LEMENTAR
elaborada

ncontra em

elecido no 

BRE A DO
r apresent

competente

ue seja au

ato de sua 

olos de en

exigidos, in

r prazo de 

omo válida

e apresent

 todos os

documento

própria nat

ou outras

das na Ses

habilitação

ão de docu

meio eletrôn

ada pela Pr

btenção po

responsab

 verificaçã

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

uperação j

nal do Pet

r. 

R 
 em pape

m situação

Anexo V d

OCUMENTA
ados no o

e, ou me

utenticado

apresenta

ntrega ou 

nclusive no

validade d

as as exp

tação das 

documen

os deverão

tureza, com

s irregularid

ssão Públi

o, inclusive 

umentos, o

nico hábil d

regoeira e 

or meio e

bilizará pel

ão. Ocorren

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

judicial exp

róleo, de a

el timbrado

o regular p

deste Edita

AÇÃO DE
riginal, por

smo cópia

pela Preg

ção. 

solicitaçã

o que se re

das certidõ

pedidas a

propostas.

ntos deverã

o estar em

mprovadam

dades san

ca de proc

mediante:

u; 

de informa

deverão s

eletrônico, 

a eventua

ndo essa i

– 19807-130 

pedida pel

acordo co

o e subsc

perante o 

al. 

E HABILITA
r qualquer 

a simples,

goeira ou 

ão de doc

efere às ce

ões aprese

até 90 (no

. 

ão estar e

m nome da

mente, for

náveis nos 

cessament

: 

ções. 

ser anexad

salvo im

al indispon

indisponib

o distribuid

m a Porta

crita por s

Ministério 

AÇÃO 
processo 

, desde q

por um d

umentos e

rtidões. 

entadas, es

oventa) d

em nome 

 filial, exce

rem emitid

document

to do Preg

os aos aut

possibilida

ibilidade d

ilidade e n

 

9 

dor 

aria 

seu 

do 

de 

que 

dos 

em 

ste 

ias 

da 

eto 

dos 

tos 

gão 

tos 

ade 

dos 

não 



 
 

send

inab

6.2.5
inab

6.2.6
inter

obtid

7 - P
7.1. 
do P

dispo

7.2. 
enve

Docu

7.2.1
cred

parti

7.3. 
esta

a) - c
b) - q
c) - q
7.4. 
espe

7.5. 
ence

7.6. 
obse

7.6.1
cent

7.6.2
ante

máx

A

do aprese

ilitada. 

5.5. Se alg

ilitação da

6. A Prego

rnet nos si

dos por est

PROCEDIM
No horário

Pregão, ini

osições da

Encerrada

elopes nº 1

umentação

1. Iniciada

denciament

icipantes n

A análise

belecidas 

cujo objeto

que aprese

que contiv

O julgam

ecificações

Na hipóte

errado o ce

As propo

ervância do

1. Seleção

to) superio

2. Não ha

erior, serão

ximo de trê

F

Av. Getúlio V

entados os

gum docu

a licitante. 

oeira ou a

tes dos ór

te meio ele

MENTO E 
o e local in

iciando-se 

a cláusula 

a a fase 

1 e nº 2, co

o de Habili

a a aber

to e, por

no certame

e das prop

neste Edit

o não atend

entem preç

erem cotaç

ento será 

s técnicas e

ese de de

ertame, lav

ostas class

os seguinte

o da propos

res àquela

avendo pe

o seleciona

ês. No ca

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

s docume

mento apr

a Equipe 

rgãos expe

etrônico. 

JULGAME
ndicados n

com a fas

quarta des

de creden

ontendo, c

tação. 

rtura do 

r consequ

e. 

postas pe

al e seus A

da as espe

ço basead

ção de obj

feito pelo

e parâmet

esclassifica

vrando-se a

sificadas s

es critérios

sta de men

a; 

elo menos

adas as pro

aso de em

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ntos alcan

resentar fa

de Apoio 

edidores p

ENTO DAS
neste edita

se de cred

ste edital.

nciamento,

cada qual, 

primeiro e

uência, a

la Pregoe

Anexos, se

ecificações

do exclusiv

jeto diverso

o critério d

ros mínimo

ação de to

ata a respe

serão sele

s: 

nor preço e

s três pro

opostas qu

mpate das 

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

nçados pe

alha não s

diligencia

ara verifica

S PROPOS
al, será abe

denciamen

, as licitan

separadam

envelope 

 possibilid

ira visará 

endo descl

s, prazos e

amente em

o daquele 

de menor 

os de qual

odas as p

eito. 

ecionadas 

e das dem

opostas na

ue apresen

propostas

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

ela verifica

sanável na

rá efetuan

ar a verac

STAS 
erta a sess

nto das lici

ntes entre

mente, a P

proposta, 

dade de 

ao atend

assificada

e condições

m proposta

constante 

preço por

idade defin

propostas, 

para a e

ais com pr

as condiçõ

ntarem os 

s, serão a

– 19807-130 

ação, a l

a sessão 

ndo consu

cidade dos 

são de pro

itantes, ob

egarão à P

Proposta d

 estará e

admissão

imento da

as as propo

s fixados n

a das dema

 neste Edi

r item, ob

nidos nest

a Pregoe

etapa de 

reços até 1

ões definid

menores p

admitidas 

icitante se

acarretará

lta direta 

document

ocessamen

bservadas 

Pregoeira 

e Preços e

encerrado 

o de nov

as condiçõ

ostas: 

neste Edita

ais licitante

tal. 

bservadas 

e Edital; 

eira dará p

lances, co

10% (dez p

das no ite

preços, até

todas esta

 

10 

erá 

á a 

na 

tos 

nto 

as 

os 

e a 

o 

vos 

ões 

al; 

es. 

as 

por 

om 

por 

em 

é o 

as, 



 
 

inde

7.6.3
form

preç

no c

a) A

em r

da o

7.7. 
prop

tabe

redu

7.8. 
dess

7.9. 
micr

7.9.1
pela

cent

7.9.2
class

venc

ofert

a) P

nova

a co

b) 
micr

esta

A

pendentem

3. A Prego

mular lance

ço e, os de

caso de em

A licitante s

relação ao

ordem de la

Os lances

posta de m

ela abaixo,

ução mínim

A etapa 

sa etapa de

Se houve

roempresa

1. Entende

s microem

to) superio

2. A micro

sificada p

cedora da 

ta; 

Para tanto,

a proposta

ntar da co

Se houv

roempresa

belecido n

F

Av. Getúlio V

mente do n

oeira convi

es de form

emais, em 

mpate de pr

sorteada e

os demais 

ances. 

s deverão s

menor pre

, aplicável

ma entre os

de lances

eclinarem 

er empate

s e empres

e-se por e

mpresas e e

res à prop

oempresa 

poderá ap

fase de la

 será con

 no prazo 

nvocação 

er equiva

s e emp

no subitem

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

número de 

dará indivi

a verbal e

ordem dec

reços; 

m primeiro

empatado

ser formula

ço, observ

 inclusive 

s lances inc

ITE

01

02

03

s será con

da formula

e, será as

sas de peq

empate aqu

empresas 

osta mais 

ou empre

presentar 

ances, situ

nvocada pa

máximo de

do Pregoe

alência d

resas de 

m 7.9.1 será

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

 licitantes;

idualmente

e sequenci

crescente 

o lugar esc

os, e assim

ados em va

vada a re

em relaç

cidirá sobr

M LAN

1 

2 

3 

nsiderada 

ação de lan

ssegurado 

queno port

uelas situa

de pequen

bem class

esa de pe

proposta 

ação em q

ara exerce

e 5 (cinco)

eira, sob pe

os valore

pequeno

á realizado

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

e os autore

ial, a parti

de valor, d

colherá a 

m sucessiva

alores dist

dução mín

ção ao pri

re o preço 

CE MÍNIMO (R$

0,4243 

0,2943 

0,3510 

encerrada

nces. 

o exercíc

te, nos seg

ações em 

no porte se

sificada; 

equeno po

de preç

que sua p

er seu dire

) minutos a

ena de pre

es das p

 porte qu

o sorteio e

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

es das pro

r do autor 

decidindo-

posição na

amente até

intos e dec

nima entre

meiro. A 

unitário do

$) 

a quando t

cio do dire

guintes term

que as pr

ejam iguais

rte cuja p

ço inferior

roposta se

eito de pre

após o enc

eclusão; 

propostas 

ue se en

entre elas p

– 19807-130 

opostas se

r da propo

-se por me

a ordenaçã

té a definiç

crescentes

e os lance

aplicação 

o item. 

todas as 

eito de pr

mos: 

ropostas a

s ou até 5 

proposta fo

r àquela 

erá declara

eferência 

cerramento

apresent

ncontrem 

para que s

elecionadas

sta de ma

eio de sorte

ão de lanc

ção comple

s, inferiores

es, conform

do valor 

participant

referência 

apresentad

% (cinco p

or mais be

considera

ada a melh

e apresen

o dos lance

tados pe

no interva

se identifiq

 

11 

s a 

aior 

eio 

ces 

eta 

s à 

me 

de 

tes 

às 

das 

por 

em 

ada 

hor 

ntar 

es, 

las 

alo 

que 



 
 

aque

b.1) 
valo

7.9.3
ofert

pequ

7.9.4
retom

do q

exer

micr

inter

a) N
aque

7.10
prop

selec

ofert

7.11
desis

7.12
redu

7.13
decid

7.14
da P

estip

7.15
habi

proc

apre

7.16
pass

A

ela que pri

Entende-s

r, respeitad

3. O exerc

ta da fase 

ueno porte

4. Não oco

mar-se-ão

quanto disp

rcício do 

roempresa

rvalo estab

Não configu

ela propos

0. Após a f

postas não

cionadas 

tado. 

. Não pod

stente às p

2. A Pregoe

ução do pre

3. Após a 

dindo moti

4. Consider

Pregoeira, 

puladas ne

5. Eventua

litação efe

cessamento

esentação 

6. A verific

síveis de 

F

Av. Getúlio V

meiro pode

se por equ

da a ordem

cício do di

de lances

e; 

orrendo à 

, em sess

posto no a

direito de 

s e empr

belecido no

urada a hi

ta originalm

fase de la

o selecion

para a et

derá have

penalidade

eira poder

eço. 

negociaçã

ivadament

rada aceitá

será veri

este Edital.

ais falhas,

etivamente

o do Pre

de docume

cação será

obtenção

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

erá exerce

ivalência d

m de class

ireito de p

s não tiver 

contrataçã

ão pública

artigo 4º, in

preferênc

resas de 

o subitem 7

pótese pre

mente ven

ances serã

adas por 

tapa de la

er desistên

es legais ca

rá negociar

ão, a Preg

e a respeit

ável a ofer

ficado o a

, omissõe

e entregue

gão, até 

entos novo

á certificad

o por me

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

er a preferê

dos valores

ificação. 

preferência

sido apre

ão da micr

a, os proce

nciso XXIII

cia na hip

pequeno 

7.9.1; 

evista nest

cedora da

ão classific

conta da 

ances, con

ncia dos l

abíveis. 

r com o au

goeira exa

to. 

rta de men

atendimen

es ou out

es, poderã

a decisão

os. 

da pela Pre

eio eletrôn

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

ência e apr

s das prop

a somente 

sentada po

roempresa

edimentos 

, da Lei nº

pótese de

porte cuja

te subitem

 fase de la

cadas na o

regra dis

nsiderando

ances ofe

utor da ofe

aminará a 

nor preço, 

to da licit

tras irregu

ão ser sa

o sobre a

egoeira, a

nico, salv

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

resentar no

postas as q

será aplic

or microem

a ou empre

relativos à

º 10.520/02

haver pa

as propos

, será dec

ances. 

ordem cres

posta no 

o-se para 

ertados, su

erta de me

aceitabilid

no mome

ante às c

ularidades 

aneadas n

a habilitaç

nexando a

o imposs

– 19807-130 

ova propos

que aprese

cado quan

mpresa ou

esa de pe

à licitação

2, sendo a

articipação

stas se en

clarada a m

scente dos

item 7.6.1

estas, o 

ujeitando-s

enor valor 

dade do m

nto oportu

condições 

nos doc

na sessão

ção, send

aos autos 

sibilidade 

sta; 

entarem ig

ndo a melh

 empresa 

queno por

, nos term

assegurado

o de dem

ncontrem 

melhor ofe

s valores, 

1, e aque

último pre

se a licitan

com vistas

menor preç

uno, a crité

habilitatór

cumentos 

o pública 

o vedada

document

devidamen

 

12 

ual 

hor 

de 

rte, 

mos 

o o 

ais 

no 

erta 

as 

las 

eço 

nte 

s à 

ço, 

ério 

rias 

de 

de 

 a 

tos 

nte 



 
 

justif

7.17
eletr

apre

7.18
Edita

7.19
exigê

de c

prop

venc

7.20
ocor

7.21
julga

apre

estip

7.22
nego

dia ú

total

7.22
nest

para

sess

7.23
aceit

7.23
cont

inclu

8 - IM
8.1. 
qual

A

ficada. 

7. O licitad

rônicos, no

esentados 

8. Constata

al, a licitan

9. Se a ofe

ências de 

classificaçã

posta que, 

cedora. 

0. Da ses

rrências re

. A Prego

adas nece

esentadas, 

pulado, con

2. Havendo

ociação, a 

útil seguint

 para a co

2.1. Se a lic

te subitem 

a a contrata

são. 

3. Conheci

tam fornec

3.1. Em seg

tida do item

uídas na at

MPUGNAÇ
Até dois 

quer pess

F

Av. Getúlio V

dor não s

o momento

os docume

ado o aten

nte será ha

erta de me

habilitaçã

ão, podend

verificada

são será 

levantes. 

oeira, na 

essárias à

devendo

ntado do re

o redução

licitante v

te contado

ntratação, 

citante ven

7.22, no 

ação serão

ida a ven

cer ao preç

guida abrir

m acima e 

ta de regis

ÇÃO AO E
dias úteis

soa poder

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

se respons

o da verific

entos alcan

ndimento 

abilitada e d

enor preço

o, a Prego

do negocia

 sua aceit

lavrada a

fase de j

à análise 

o as licita

ecebimento

o do valor

encedora 

 da data d

nos molde

ncedora do

prazo ali m

o aqueles a

ncedora, a

ço daquela

rá os envel

decidirá so

tro de preç

EDITAL, R
s antes d

á solicitar 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

sabiliza p

cação. Oco

nçados pe

pleno aos

declarada 

o não for a

oeira exam

r com os r

tabilidade e

ata circun

ulgamento

das prop

antes aten

o da convo

r inicialme

deverá pro

de adjudica

es do Anex

o certame d

mesmo as

apurados 

a Pregoeir

a, mantidas

lopes n° 02

obre as res

ços, observ

RECURSO,
da data fix

r esclareci

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

ela eventu

orrendo es

ela verificaç

s requisitos

vencedora

aceitável, 

minará as 

respectivos

e a habilita

stanciada,

o, poderá 

ostas, da 

nder às 

ocação. 

ente oferta

otocolar na

ação do ob

xo VI deste

deixar de c

sinalado, o

na fase de

ra consulta

s as quanti

2 das licita

spectivas h

vada a ord

, ADJUDIC
xada para

mentos, p

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

ual indispo

sa indispo

ção, a licita

s de habil

a. 

ou se a lic

ofertas su

s autores, a

ação da lic

 na qual 

promover 

documen

solicitaçõe

ado decor

a Sede da

bjeto, os no

e Edital; 

cumprir a o

os preços 

e lances e 

ará as de

idades ofe

antes que a

habilitaçõe

dem de cla

CAÇÃO E 
 o recebi

providência

– 19807-130 

onibilidade

onibilidade 

ante será i

litação pre

citante não

bsequente

até a apur

citante, se

serão re

r quaisque

ntação, e 

es no pra

rrente de 

a FEMA, at

ovos preço

obrigação 

unitários f

consignad

emais clas

ertadas. 

aceitaram 

es. As habi

assificação

HOMOLO
mento da

as ou imp

e dos me

e não sen

nabilitada.

evistos nes

o atender 

es, na orde

ação de um

erá declara

gistradas 

er diligênc

declaraçõ

azo por e

lances e/

té o segun

os unitários

estabelec

finais válid

dos na Ata 

ssificadas 

a proposiç

ilitadas ser

. 

OGAÇÃO 
s proposta

pugnar o a

 

13 

ios 

ndo 

 

ste 

às 

em 

ma 

ada 

as 

ias 

ões 

ele 

/ou 

ndo 

s e 

ida 

dos 

da 

se 

ção 

rão 

as, 

ato 



 
 

conv

8.2. 
na S

8.2.2
desig

8.3. 
Edita

esta

8.4. 
na p

sua 

a pa

apre

logo

com

imed

8.4.1
devid

8.4.2
acol

8.4.3
Supe

8.5. 
cons

públ

proc

8.6. 
impo

licita

hom

9 - D
9.1. 
emp

A

vocatório d

Eventual 

Sede da FE

2. Acolhida

gnada nov

A entrega

al, implica

belecidas.

Dos atos 

própria ses

intenção, a

artir do pri

esentação 

, intimada

eçarão a 

diata dos a

1. Na hipó

damente f

2. O recu

himento re

3. O recu

erior do ór

Uma vez

statada a r

ico, adjud

cedimento 

A ausênc

ortará na d

ante vence

mologação. 

DO PRAZO
 Os comb

presa venc

F

Av. Getúlio V

do Pregão.

impugnaçã

EMA; 

a a petição

va data par

a da prop

rá na plen

 

da Pregoe

ssão públic

abrindo-se

imeiro dia 

das razõe

as para a

correr no 

autos; 

ótese de 

undamenta

urso contr

esultará na

rso deve 

rgão licitad

z decidido

regularidad

dicará o o

licitatório. 

ia de man

decadência

dora e no 

O, LOCAL 
bustíveis, o

edora, que

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

ão deverá 

o contra o 

ra a realiza

osta, sem

na aceitaçã

eira cabe re

ca, com o 

e então o p

útil poste

es, por mei

apresentar

término do

interposiçã

ado à auto

ra decisão

a invalidaçã

ser protoc

or. 

os os recu

de dos ato

objeto do 

ifestação i

a do direito

encaminha

E DAS CO
objetos des

e deverão 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ser dirigid

ato convo

ação deste

m que tenh

ão, por pa

ecurso, de

devido re

prazo de 3

erior ao da

io de mem

r contrarra

o prazo do

ão de rec

oridade com

o da Pre

ão apenas

colado na

ursos adm

os praticad

 certame 

imediata e

o de recurs

amento do

ONDIÇÕES
sta licitaçã

estar no p

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

da ao subs

ocatório, em

e certame.

ha sido te

arte das in

evendo hav

egistro em 

 (três) dias

a realizaçã

moriais, fica

azões, em

o recorren

curso, a P

mpetente;

egoeira te

 dos atos i

a sede do 

ministrativo

dos, a auto

à licitant

e motivada

so, na adju

o processo

S DE ENT
ão, deverão

perímetro u

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

scritor dest

m despach

mpestivam

nteressada

ver manife

ata da sín

s corridos 

ão da sess

ando as de

m igual n

nte, sendo-

Pregoeira e

rá efeito 

nsuscetíve

FEMA e 

s eventua

oridade com

te venced

a pela licita

udicação d

o à autorida

TREGA DO
o ser abas

urbano des

– 19807-130 

te Edital e

ho fundam

mente imp

as, das co

estação ve

ntese da m

que come

são do pr

emais licit

número de

-lhes asse

encaminha

suspensiv

eis de apro

dirigido à

almente in

mpetente, 

dora e ho

ante na se

do objeto d

ade compe

OS PRODU
stecidos no

ste Municíp

e protocola

mentado, se

ugnado es

ndições ne

rbal imedia

motivação 

çará a cor

regão para

antes, des

e dias, q

egurada vis

ará os aut

vo e o s

oveitament

à Autorida

nterpostos 

no interes

omologará 

essão públ

do certame

etente para

UTOS 
os postos 

pio, de form

 

14 

ada 

erá 

ste 

ele 

ata 

da 

rrer 

a a 

sde 

que 

sta 

tos 

seu 

to; 

ade 

e, 

sse 

o 

ica 

e à 

a a 

da 

ma 



 
 

fraci

quan

9.2. 
quan

pelo

9.2.1
cont

9.2.2
veíc

iden

9.2.3
exist

com

9.3. 
cont

obje

9.4. 
traba

prod

10 - 
10.1
10.2
quan

espe

11 - 
11.1
espe

 

A

onada e 

ntidades p

A contrat

ntidades so

 servidor r

1. A prime

trato. 

2. As requ

ulo, indica

tificação d

3. As requ

tência de 

o fornecim

Dentro do

tados da d

to. 

 Correrão 

alhistas e 

dutos. 

DO RECE
. O objeto 

2. A aceita

ntidade, q

ecificações

DA DOTA
.  As desp

ecíficos co

FEM

3.3.90.3

U

F

Av. Getúlio V

contínua 

revistas no

tada se ob

olicitadas, 

responsáve

eira requis

uisições, e

ação do n

a Contrata

uisições de

greves de

mento. 

os limites le

data de as

por conta 

previdenc

EBIMENTO
se estiver

ação do ob

qualidade 

s, verificad

AÇÃO ORÇ
pesas deco

nsignados

MA – FUND
3.3.9

30.01.00.0

UPA – UN
3.3.9

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

de acord

o Anexo I.

brigará a 

após rece

el pela frota

sição será

em papel t

úmero do 

ada;  

everão ser

eflagradas 

egais, a cr

ssinatura 

da Contra

ciários de

O DO OBJ
r de acordo

bjeto, não 

ou técnic

as posterio

ÇAMENTÁ
orrentes d

s no Orçam

DAÇÃO E
90.30.00.0
0 COMBU

CÓ

IDADE DE
90.30.00.0

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

do com a

realizar o 

ebimento d

a. 

á fornecida

timbrado d

contrato, 

r atendida

por quais

ritério da C

do contrat

tada todas

ecorrentes 

ETO 
o com o Ed

exclui a r

cos ou p

ormente. 
ÁRIA E VA
a presente

mento da F

DUCACIO
00.00 MAT
STÍVEIS E

ÓDIGO RE

E PRONTO
00.00 MAT

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

as necess

abastecim

da requisiç

a à Contra

da FEMA, 

especifica

as pela Co

quer categ

Contratante

to, o praz

s as despe

da entreg

dital e a pro

esponsabi

por desac

ALOR EST
e licitação 

EMA, com

ONAL DO M
TERIAL DE
E LUBRIFI
DUZIDO 2

O ATENDI
TERIAL DE

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

sidades da

mento com

ção emitida

atada na d

deverão c

ação dos 

ontratada i

gorias prof

e, estima-s

zo legal pa

sas relativ

ga e da 

oposta, se

lidade civi

ordo com

IMADO  
correrão p

mo especific

MUNICÍPIO
E CONSUM
CANTES A

24 

MENTO A
E CONSUM

– 19807-130 

a FEMA, 

m os comb

a pela FEM

data de a

conter ide

itens e qu

independe

fissionais 

se em 12 (

ara a entr

vas a tribut

própria aq

erá recebid

il, por vício

m as corr

por conta d

cado: 

O DE ASS
MO 
AUTOMOT

ASSIS/SP 
MO 

limitada 

bustíveis e

MA, assina

assinatura 

ntificação 

uantidades

ntemente 

relacionad

doze) mes

rega total 

tos, encarg

quisição d

o. 

os de form

respondent

dos recurs

SIS 

TIVOS 

 

15 

às 

em 

ada 

do 

do 

s e 

da 

das 

ses 

do 

gos 

dos 

ma, 

tes 

sos 



 
 

11.2
oito 

12 - 
12.1
apre

12.2
seu 

válid

12.3
defin

12.4
serã

adju

12.5
atua

13 - 
13.1
term

13.2
hom

com

bloco

13.3
apre

dem

suas

14 - 
14.1
cele

o ce

prop

A

3.3.90.3

2 - O valor 

reais). 

DO PAGA
. O pagam

esentação 

2.  As nota

vencimen

da. 

3. Não ser

nida no item

4. A FEMA

ão efetuado

dicatária in

5.  Na ocor

alizado nos

DA CONT
. A contrat

mo de contr

2. A adju

mologação/a

parecer à 

o III, para 

3. Se a Adj

esentar situ

mais licitant

s respectiv

DAS SAN
. A licitan

brar o con

ertame, en

posta, falha

F

Av. Getúlio V

30.01.00.0

orçado é 

AMENTO  
mento será

da nota fis

as fiscais q

to deverá 

rá admitid

m 12.1.  

A não efetu

os nas mo

ndicar o nú

rrência de 

s limites pe

TRATAÇÃO
tação deco

rato, cuja r

udicatária 

adjudicaçã

Seção de

assinar o T

judicatária

uação regu

tes, na ord

vas ofertas

NÇÕES AD
te que, co

ntrato, deix

nsejar o 

ar ou fraud

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

0 COMBU
CÓD

de R$ 48.

á realizado

scal na Seç

que aprese

ocorrerá 

da propost

uará pagam

dalidades 

úmero de s

atraso do 

ermitidos pe

O 
orrente des

respectiva 

deverá, 

ão, a oco

e Material d

Termo de C

, convocad

ular, ou se

dem de cla

, sem preju

DMINISTRA
onvocada 

xar de entre

retardame

dar na exe

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

STÍVEIS E
DIGO RED

.568,00 (qu

o no prazo

ção de Ma

entarem in

30 (trinta

ta com co

mento atra

“depósito 

sua conta c

pagamen

ela legislaç

sta licitaçã

minuta con

no praz

orrer med

da FEMA,

Contrato.  

da dentro d

e recusar a

assificação

uízo das sa

ATIVAS  
dentro do

egar ou ap

ento da ex

ecução do

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

E LUBRIFI
DUZIDO 61

uarenta e 

o de 30 (t

teriais da F

correções 

) dias apó

ondição de

vés de co

em conta”

corrente, a

to por culp

ção em vig

ão será for

nstitui anex

zo de 03

diante pu

 situada à

 

do prazo d

a assinar o

o, para faz

anções ca

 prazo de

presentar d

xecução d

o contrato, 

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

CANTES A
10 

oito mil qu

trinta) dias

FEMA. 

serão dev

ós a data 

e pagame

brança ba

” ou “boleto

agência e b

pa da FEM

gor. 

malizada m

xo do pres

3 (três) 

blicação 

à Avenida 

de validade

o contrato,

zê-lo nas 

bíveis. 

e validade 

documenta

de seu ob

comportar

– 19807-130 

AUTOMOT

uinhentos 

s corridos 

volvidas à 

de sua a

ento difere

ncária; os 

o bancário

banco corr

MA, o valor

mediante a

sente Edita

dias da 

na Impre

Getúlio Va

e de sua p

, serão co

mesmas c

da sua p

ação falsa 

bjeto, não

r-se de mo

TIVOS 

e sessenta

contados 

contratada

apresentaç

ente daque

pagament

o”, devendo

respondent

r devido se

assinatura 

al.   

ciência 

ensa Ofic

argas, 1.20

proposta, n

onvocadas 

condições 

roposta, n

exigida pa

o mantiver

odo inidôn

 

16 

a e 

da 

a e 

ção 

ela 

tos 

o a 

te.   

erá 

de 

da 

ial, 

00, 

não 

as 

de 

não 

ara 

r a 

neo 



 
 

ou c

Distr

mult

14.2
dent

med

obrig

inclu

cum

14.3
prév

14.3
14.3
cum

14.3
com

14.3
Publ

prom

será

resu

14.3
a de

14.3
praz

14.3
dias 

aplic

14.4
pará

mora

14.5
subs

A

cometer fra

rito Federa

tas prevista

2. A recusa

tro do praz

diante pub

gação ass

usive no ite

prida.  

3.  Pela ine

via, aplicar 

3.1. advertê

3.2. multa 

prida;   

3.3. suspen

 a Adminis

3.4. declar

lica enqua

movida a r

á concedida

ultantes, ap

3.5. as san

efesa prévia

3.5.1. das s

zo de 05 (c

3.5.2.da sa

da abertu

cação da p

4.  O atra

ágrafo prim

a, calculad

5. Tudo o 

stituído por

F

Av. Getúlio V

aude fisca

al ou Mun

as neste ed

a injustifica

zo de 03 

blicação na

sumida, s

em 16.3, e

execução 

à adjudica

ência;  

indenizat

nsão temp

stração, po

ração de 

anto perdu

reabilitação

a sempre q

pós decorri

nções prev

a do intere

sanções e

cinco) dias 

anção esta

ura de vista

pena.  

aso injustif

meiro do ar

da na propo

que for f

r outro, na 

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

l, ficará im

nicípios, pe

dital e das

ada da adj

(três) dias

a Imprens

ujeitando-s

em multa 

total ou pa

atária as se

tória pecu

orária de p

or prazo nã

inidoneida

rarem os 

o perante 

que a CON

ido o prazo

vistas acim

essado, no

stabelecid

úteis da in

abelecida n

a, podend

ficado da 

rtigo 86 da 

orção de 1

fornecido i

especifica

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

mpedido de

elo prazo 

s demais co

judicatária

s da ciênc

sa Oficial,

se, sem 

pecuniária

arcial do o

eguintes sa

uniária de 

participaçã

ão superior

ade para 

motivos d

a própria 

NTRATADA

o da sançã

ma poderão

o respectivo

as no item

ntimação d

no item 14

o ser requ

entrega d

 Lei n.º 8.6

% ao dia, 

incorretam

ação corret

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

e licitar e c

de até 5 

ominações

 em aceita

cia da hom

 caracteri

prejuízo d

a de 10% 

objeto a FE

anções:  

10% sob

ão em licita

r a 02 anos

licitar ou 

determinan

autoridade

A ressarcir

ão aplicada

o ser aplica

o processo

m 14.3, sub

a CONTRA

4.3, subite

uerida a re

da compra

666/93, su

sobre o va

mente e, p

ta;  

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

contratar c

(cinco) an

s legais.  

ar ou retira

mologação/

za o des

das dema

sobre o v

EMA pode

bre o val

ação e imp

s.   

contratar 

tes da pu

e que aplic

r a Adminis

a com base

adas cumu

o, nos praz

bitens 14.3

ATADA;  

em 14.3.4, 

eabilitação 

a, sem pre

jeitará a a

alor da obr

portanto, n

– 19807-130 

com a Uni

nos, sem 

ar a Nota 

/adjudicaç

scumprime

ais sançõe

valor da ob

erá, garant

lor da ob

pedimento

com a A

unição ou 

cou a pen

stração pe

e no subite

ulativamen

zos:   

3.1, 14.3.2

no prazo 

02 (dois) 

ejuízo do 

adjudicatár

rigação não

não aceito

ião, Estado

prejuízo d

de Empen

ão a ocor

ento total 

es prevista

brigação n

tida a defe

brigação n

 de contra

Administraç

até que se

nalidade, q

elos prejuíz

em 14.3.3. 

nte, faculta

 e 14.3.3, 

de 10 (de

anos após

disposto 

ia à multa 

o cumprida

, deverá s

 

17 

os, 

das 

nho 

rrer 

da 

as, 

não 

esa 

não 

atar 

ção 

eja 

que 

zos 

 

ada 

no 

ez) 

s a 

no 

de 

a.  

ser 



 
 

14.5
mult

14.6
aplic

14.7
cont

14.7
atua

vista

14.8
do D

15 –
15.1
prorr

34 d

15.2
finan

16 - 
16.1
solic

poré

ajust

conf

inter

não 

16.2
o es

16.3
obse

cont

fede

cont

16.4

A

5.1. a não 

ta definida 

6. As sanç

cadas cum

7. O valor 

tratada ten

7.1. Não h

alizado, dev

a”. Na ocor

8. A aplicaç

Diretor Exe

– DA VIGÊ
. Esta co

rogação, s

da Lei n.º 4

2. Não ha

nceiro conf

DO EQUIL
. A manut

citada pela

ém de con

tado, ou 

figurando 

ressada a 

será aceito

2. Havendo

tabelecido

3. Para car

ervado à le

tratado dec

erativos du

tratado. 

4. Os preç

F

Av. Getúlio V

ocorrência

no item 14

ções previs

ulativamen

da multa

ha direito, 

avendo po

verá ser p

rrência do 

ção das pe

ecutivo.  

NCIA DO 
ontratação 

sob nenhum

4.320/64. 

averá reaj

forme a clá

LÍBRIO EC
tenção do 

as partes, 

nsequência

ainda em

álea econ

apresenta

o.  

o o desequ

o nos artigo

acterizaçã

egislação 

corrente d

urante a v

ços somen

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

a de subs

4.3 deste e

stas nos i

nte de aco

a será aut

originário 

ossibilidad

ago pelo in

não pagam

enalidades 

CONTRAT
tem vigê

ma hipótes

ustes, sal

áusula seg

CONÔMIC
equilíbrio 

na hipótes

as incalcul

m caso de

nômica ex

ação de tod

uilíbrio eco

os 58 e 65,

o do dese

tributária d

a majoraçã

igência do

nte serão r

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

stituição no

edital.  

tens 14.1,

ordo com c

tomaticame

de forneci

e dessa f

nadimplen

mento, o va

 previstas 

TO E DO R
ência de 

se, nos ter

lvo para 

guinte. 

CO FINANC
econômic

se de sob

áveis, reta

e força m

xtraordinári

do tipo de

onômico-fin

, da Lei nº 

quilíbrio ec

de qualqu

ão de alíq

o contrato 

reajustado

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

o prazo de

, 14.2, 14

ircunstanc

ente desc

imento ant

forma de c

te na Teso

alor será c

nesta cláu

REAJUSTE
12 (doze)

mos do art

a manute

CEIRO  
co-financeir

brevirem fa

ardadores 

maior, cas

ia e extra

 prova da 

nanceiro do

8.666/199

conômico-

er esfera 

uota de im

que prov

os, para m

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

efinido, en

.3, 14.4 e 

ias do cas

ontado de

erior, pres

compensaç

ouraria da 

cobrado jud

usula é de 

E 
) meses, 

t. 57 da Le

enção do 

ro inicial d

atos imprev

ou imped

o fortuito 

acontratual

ocorrência

o contrato,

93. 

financeiro 

de govern

mpostos a 

vo que aum

mais ou pa

– 19807-130 

nsejará a 

e subitens 

so concreto

e pagame

sente ou fu

ção, o val

FEMA, na

dicialmente

competên

sem poss

ei n.º 8.666

equilíbrio 

do Contrato

visíveis ou

ditivos da e

ou fato 

l, ficando 

a, sem o q

, deverá se

do contrat

no que ven

ser criada

mento da 

ara menos

aplicação 

poderão s

o. 

nto a que

turo. 

lor da mu

a condição

e.   

ncia exclus

sibilidade 

6/93 c/c o a

econômic

o poderá s

u previsíve

execução 

do príncip

a cargo 

que o ped

er observa

to deverá s

nha onera

a pelos ent

despesa 

s, através 

 

18 

da 

ser 

e a 

lta, 

o “à 

iva 

de 

art. 

co-

ser 

eis, 

do 

pe, 

da 

ido 

ado 

ser 

r o 

tes 

do 

de 



 
 

auto

ocor

FEM

17 –
17.1
18 - 
18.1
amp

desd

cont

18.2
acré

CON

18.2
Aditi

18.3
circu

porv

18.3
expr

18.4
as p

dese

18.5
Impr

18.6
licita

Impr

18.7
devo

18.8
norm

expr

A

orização d

rrendo alte

MA o reajus

– DA GARA
. Não será

DAS DISP
. As norm

pliação da 

de que nã

tratação.  

2.  A CONT

éscimos ou

NTRATANT

2.1. Eventu

ivo ao cont

3.  De toda

unstanciad

ventura apr

3.1.  As re

ressamente

4.  Todos o

propostas 

ejarem.   

5. O comun

rensa Ofici

6. Os dema

ação prese

rensa Ofici

7. Os envel

olvidos opo

8. A partic

mas consta

ressa. 

F

Av. Getúlio V

a Agência

erações de

ste, juntand

ANTIA CO
á exigida a

POSIÇÕES
mas discip

disputa, r

ão compro

TRATADA 

u supressõ

TE, até o l

uais alteraç

trato, respe

as as ses

a dos trab

resentadas

ecusas ou

e na própr

os docume

serão ru

nicado de a

ial e na pá

ais atos pe

ente, quan

ial.  

lopes cont

ortunamen

cipação ne

antes do p

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

a Naciona

e preços 

do cópia d

ONTRATUA
prestação

S FINAIS 
plinadoras 

respeitada

ometam o 

fica obriga

es que se 

imite de 25

ções serão

eitadas as

sões públ

balhos, ond

s pelos rep

u as impo

ria ata.   

ntos de ha

ubricados

abertura d

gina da FE

ertinentes,

do necess

endo os do

te, após a 

esta licitaç

resente ato

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

al de Pet

para mais

o instrume

AL 

o de garant

 desta lic

a a igualda

interesse

ada a aceit

fizerem ne

5% do valo

o obrigato

s disposiçõ

icas realiz

de serão re

presentante

ossibilidade

abilitação c

pela Preg

de licitação

EMA na Int

 como inti

sários serã

ocumentos

 celebraçã

ção implic

o de convo

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

tróleo - A

s, a contra

ento de alte

tia contratu

citação se

ade de op

e público, 

tar, nas me

ecessários

or atualizad

riamente f

es da Lei F

zadas para

egistradas 

es legais p

es de ass

cujos enve

goeira e 

o será divu

ternet, end

mações, c

ão formaliz

s de habilit

ão do contr

ca na ace

ocação, in

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

ANP, do G

atada obri

eração exp

ual para es

erão interp

portunidade

a finalidad

esmas con

s ao objeto

do do cont

formalizada

Federal nº 

a esta licit

as impugn

presentes. 

sinaturas d

lopes fore

pelos licit

lgado por 

dereço www

comunicad

zados atra

tação das 

rato ou inst

eitação ple

dependent

– 19807-130 

Governo 

gar-se-á a

pedido pela

sta licitaçã

pretadas e

e entre as

de e a se

ndições co

o, a critério 

trato.  

as por me

8.666/93. 

tação será

nações fun

 

devem ser

m abertos

tantes pre

meio de p

w.fema.ed

dos e outro

avés de p

demais lic

trumento e

ena e irre

temente d

Federal. E

a requerer

a ANP. 

o.  

em favor 

s licitantes

egurança 

ntratadas, 

exclusivo 

eio de Term

á lavrada a

ndamentad

r registrad

 na sessão

esentes q

publicação 

du.br. 

os relativos

ublicação 

citantes ser

equivalente

evogável d

e declaraç

 

19 

Em 

r à 

da 

s e 

da 

os 

da 

mo 

ata 

das 

das 

o e 

que 

na 

s à 

na 

rão 

e. 

das 

ção 



 
 

18.9
do v

18.1
form

legis

de d

18.1
legis

qual

18.1
(min

18.1
even

por 

licita

18.1
legis

Decr

no q

atua

18. I
ANE

ANE

ANE

ANE

ANE

ANE

ANE

A

9. Na conta

vencimento

0. A Prego

mais observ

slação vige

diligência d

1. A FEM

slação vige

quer temp

2. As obr

nuta anexa

3. Esclare

ntuais dúvi

meio 

acaofema@

4. Os ca

slação vige

reto Munic

que coube

alizada, e d

ntegram o

EXO I – Te

EXO II – Mo

EXO III – M

EXO IV - D

EXO V - Mo

EXO VI – M

EXO VII - M

F

Av. Getúlio V

agem dos p

o, consider

oeira, no in

vadas na 

ente e não

estinada a

MA, na de

ente, reser

po, esta lici

rigações d

) a ser firm

ecimentos o

idas de int

de ofício

@gmail.com

asos omis

ente, em 

cipal n.º 4.

rem, as d

demais nor

o instrumen

rmo de Re

odelo de d

Modelo de D

eclaração 

odelo de d

Modelo de 

Minuta de C

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

prazos des

rando-se o 

nteresse da

document

o comprom

a esclarece

efesa do 

rva-se ao d

tação.  

decorrentes

mado entre

ou quaisqu

terpretação

o, pelo 

m, em horá

ssos serão

especial a

782, de 03

isposições

rmas regula

nto convoc

eferência;

declaração 

Declaração

de microe

eclaração 

Proposta;

Contrato 

Eduardo

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ste Edital s

expedient

a Administ

tação e n

meta a lisur

er ou a com

interesse 

direito de 

s desta li

e a FEMA e

uer outras 

o do prese

telefone

ário comer

o dirimido

a Lei Fede

3 de janeir

s da Lei fe

amentares

catório, con

de pleno a

o de inexis

empresa ou

de regular

o Augusto 
Diretor Ex

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

será excluí

te normal (

tração, pod

a proposta

ra da licita

mplementa

do serviç

anular ou 

citação co

e o adjudic

informaçõ

ente Edita

 (18) 

rcial, de se

os pela P

eral n.° 10

ro de 2005

ederal n.º 

s aplicáveis

nforme o c

atendimen

stência de 

u empresa 

ridade para

A

Vella Gon
xecutivo

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

ído o dia d

(dias úteis)

derá releva

a, desde 

ção, sendo

ar a instruç

o público 

revogar, n

onstarão d

catário da l

ões suplem

l serão dir

3302.1055

gunda a se

Pregoeira, 

0.520, de 

5, aplicand

8.666, de 

s à espécie

aso: 

to aos req

fato imped

de pequen

a com o M

Assis, 05 d

çalves 

– 19807-130 

e início e i

), das 08h 

ar omissõe

que não 

o possível

ção do proc

e, de ac

no todo ou

de Termo 

icitação.  

mentares co

rimidas pe

5 ou p

exta-feira. 

com obs

17 de jul

do-se subs

21 de jun

e.   

quisitos de 

ditivo; 

no porte; 

Ministério do

de abril de 

ncluído o d

às 17h.  

es puramen

contrariem

 a promoç

cesso.  

cordo com

u em parte

de Contra

om relação

la Pregoei

pelo e-m

servância 

ho de 200

idiariamen

nho de 199

habilitação

o Trabalho

2018 

 

 

20 

dia 

nte 

m a 

ção 

m a 

e, a 

ato 

o a 

ira, 

mail 

da 

02, 

nte, 

93, 

o; 

o; 



 
 

PRE

PRO

1 – O
1.1. 

 
2. JU
2.1. 
equi

na e

3 - D
3.1. 
NON

3.2. 
apre

3.2. 
espe

Gera

 
 

A

EGÃO PRE

OCESSO L

OBJETO 
O prese

PARA F

BIODIE

ITEM 
1 

2 

3 

ITEM 
1 

3 

USTIFICAT
A aquis

pamentos 

execução d

DISPOSIÇÕ
Os comb

NA do edita

O pagam

esentação 

Este term

ecificações

ais, a qual 

F

Av. Getúlio V

ESENCIAL

LICITATÓR

ente proces

FORNECIM

ESEL PARA

FEMA 
QTDE 
4.000 

6.600 

800 

UPA – 
QTDE 
2.000 

250 

TIVA 
ição é n

da FEMA

dos serviço

ÕES FINA
bustíveis d

al. 

mento será

da nota fis

o de referê

s e quant

será respo

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

TER
L Nº 007/20

RIO Nº 017

sso licitató

MENTO DE

A OS VEÍC

– Fundaç
UNIDA
LITRO

LITRO

LITRO

Unidade d
UNIDA
LITRO

LITRO

ecessária 

A, sem o fo

os program

AIS 
deverão se

realizado

scal na Seç

ência foi e

itativos so

onsável pe

 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ANEX

RMO DE R
018 

7/2018 

ório tem po

E COMBU

CULOS DA

ção Educa
ADE 
OS 

OS 

OS 

de Pronto 
ADE 
OS 

OS 

para o 

ornecimen

mados diari

er fornecid

o no prazo

ção de Ma

elaborado p

olicitados 

ela fiscaliza

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

XO I 

EFERÊNC

or objeto a 

USTÍVEIS, 

A FEMA, co

acional do

GA

Atendime

GA

abastecim

nto do com

amente na

dos em co

o de 30 (t

teriais da F

pelo Setor

pela Supe

ação e aco

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

CIA 

CONTRAT

GASOLINA

onforme es

 Município
DESCRI

ASOLINA 

ETANO

BIODIE

ento – Ass
DESCRI

ASOLINA 

BIODIE

mento da 

mbustível o

a instituição

onformidad

rinta) dias

FEMA. 
de Licitaç

ervisora d

ompanham

– 19807-130 

TAÇÃO DE

A COMUM

specificaçõ

o de Assis
ÇÃO 
COMUM 

OL 

SEL 

sis/SP 
ÇÃO 
COMUM 

SEL 

frota de 

ocorrerá à 

o. 

de com a 

s corridos 

ções de ac

da Seção 

mento do co

E EMPRE

M, ETANOL

ões a segu

s: 

veículos 

inviabilida

CLÁUSU

contados 

cordo com 

de Serviç

ontrato. 

 

21 

SA 

L E 

uir: 

e 

ade 

LA 

da 

as 

ços 



 
 

MOD

HAB

 

A 

FUN

At. - 

Ref. 

 

(Raz

CNP

(repr

para

10.5

exigê

Preg

 

Por s

 

 

 

 

A

DELO DE

BILITAÇÃO

NDAÇÃO E

Pregoeira

– Pregão 

zão Social

PJ sob 

resentante

a efeito do 

520 de 17

ências e 

gão referen

ser verdad

F

Av. Getúlio V

ECLARAÇÃ

O 

EDUCACIO

a Oficial 

Presencia

l da Empr

n° .

e/sócio/pro

cumprime

7.07.2002, 

os requisi

nciado, rea

de assina a

.............

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

ÃO DE P

(Em pa

ONAL DO M

al nº 007/20

resa), esta

.................

curador), n

nto ao esta

sob as p

tos de ha

alizado pela

a presente

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

.......

Raz

Nome d

N° do d

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ANEX
PLENO A

apel timbra

“DECLAR

MUNICÍPIO

018 - Proce

abelecida 

....., ne

no uso de

abelecido 

penalidade

abilitação 

a FEMA. 

. 

....... de ....

................

zão Social 

do respons

documento

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

XO II 
ATENDIME

ado da licit

RAÇÃO” 

O DE ASS

esso Licita

na ....(end

ste ato

e suas atrib

no inciso V

es cabíve

previstos 

.................

................

da Empres

sável/procu

o de identi

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

ENTO AO

ante) 

SIS 

atório nº 01

dereço co

repres

buições leg

VII do artig

is, que cu

no instrum

............ de

..... 

sa 

urador 

dade 

– 19807-130 

OS REQU

17/2018 

ompleto)....

sentada 

gais, vem 

go 4º da Le

umpre ple

mento con

e 2018. 

UISITOS D

., inscrita 

pelo s

DECLARA

ei Federal 

enamente 

vocatório 

 

22 

DE 

no 

seu 

AR 

n.º 

as 

do 



 
 

A 

FUN

At. - 

Ref. 

 
(Raz

CNP

(repr

para

inex

inidô

IV, c

parti

87, 

cont

term

ocor

 

Por s

 

A

MOD

NDAÇÃO E

Pregoeira

– Pregão 

zão Social

PJ sob 

resentante

a fins de p

iste qualqu

ônea para 

c/c o artigo

icipação e

III, c/c o 

tratar com 

mos do arti

rrência de f

ser verdad

F

Av. Getúlio V

ELO DECL

EDUCACIO

a Oficial 

Presencia

l da Empr

n.º.....

e/sócio/pro

participação

uer fato im

licitar ou c

o 6°, XI da

m licitação

artigo 6°, 

a Adminis

go 7º da L

fatos supe

de assina o

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

LARAÇÃO

(Em pa

ONAL DO M

al nº 007/20

resa), esta

................

curador), n

o no proce

peditivo à 

contratar co

a Lei n.º 8.

o e impedi

XII da Le

stração dir

Lei Federa

ervenientes

o presente

______

Raz

Nome d

Cargo d

N.° do 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ANEX
O DE INEX

apel timbra

DECLAR

MUNICÍPIO

018 - Proce

abelecida 

., neste

no uso de 

esso licitat

sua partic

om a Adm

666/93; qu

ida de con

ei n.° 8.66

reta e indi

al n.° 10.52

s.  

.  

__________

zão Social 

do respons

do respons

document

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

XO III 
ISTÊNCIA

ado da licit

RAÇÃO 

O DE ASS

esso Licita

na ....(end

e ato 

suas atrib

tório em p

ipação na 

inistração 

ue não est

ntratar com

66/93; que

reta da Pr

20/02; e, q

___

_________

da Empres

sável/procu

sável/procu

to de identi

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

A DE FATO

ante) 

SIS 

atório nº 01

dereço co

represe

buições leg

pauta, sob 

licitação, q

Pública, no

tá suspens

m a FEMA

 não está

refeitura M

que se com

____, ___d

____ 

sa 

urador 

urador 

idade 

– 19807-130 

O IMPEDIT

17/2018 

ompleto)....

entado 

gais, vem 

as penas

que não es

os termos 

sa tempora

A, nos term

á impedida

Municipal d

mpromete 

de_______

TIVO 

., inscrita 

pelo s

DECLARA

s da Lei, q

stá declara

do artigo 8

ariamente 

mos do art

a de licitar

de Assis, n

a comunic

____de 201

 

23 

no 

seu 

AR, 

que 

ada 

87, 

de 

igo 

r e 

nos 

car 

18. 



 
 

MOD

POR

A  

FUN

At. - 

Ref. 

 

____

____

____

123/

pena

 

(.....)

14/1

 

(.....)

Com

Decl

4º e 

2006

A

DELO DE

RTE 

NDAÇÃO E

Pregoeira

– Pregão 

_________

_________

_________

/2006 e alt

as da lei, q

) MICROE
2/2006. 

) EMPRES
mplementar

lara, ainda

seguintes

6, alterada

F

Av. Getúlio V

ECLARAÇÃ

EDUCACIO

a Oficial  

Presencia

_________

_________

_________

terações p

que esta Em

MPRESA,

SA DE P
r nº 123, d

a, que a em

s todos do 

a pela Lei C

......

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

ÃO DE M

(Em pa

ONAL DO M

al nº 007/20

_________

____(ende

____, DEC

posteriores

mpresa, na

 conforme

PEQUENO 
e 14/12/20

mpresa não

artigo 3º d

Compleme

.................

Raz
Nome d
Cargo d
N.° do 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ANEX
MICROEM

apel timbra

DECLAR

MUNICÍPIO

018 - Proce

__(nome 

ereço com

CLARA, pa

s, sob as s

a presente

e inciso I do

 PORTE, 

006. 

o possui qu

da Lei Com

ntar nº 147

_

.................

zão Social 
do respons
do respons
document

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

XO IV 
PRESA O

ado da licit

RAÇÃO 

O DE ASS

esso Licita

do 

mpleto), in

ra fins do d

sanções a

e data, enq

o artigo 3º 

conforme

ualquer do

mplementa

7, de 7 de 

_________

.................

da Empres
sável/procu
sável/procu
to de identi

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

OU EMPR

ante) 

SIS 

atório nº 01

licitante

nscrita no

disposto na

dministrati

uadra-se c

da Lei Co

e inciso II

os impedim

ar nº 123, d

agosto de 

____, ____

(Local) (Da

................

sa 
urador 
urador 
idade 

– 19807-130 

RESA DE

17/2018 

e), co

o CNPJ 

a Lei Com

ivas cabív

como: 

omplement

I do artigo

mentos prev

de 14 de d

2.014. 

___ de ___

ata)  

.... 

PEQUEN

m se

sob o 

mplementar

veis e sob 

ar nº 123, 

o 3º da 

vistos nos 

dezembro 

____de 201

 

24 

NO 

ede 

nº. 

r nº 

as 

de 

Lei 

§§ 

de 

18. 

 

 



 
 

MO

A  

FUN

At. - 

Ref. 

 

Eu,_

____

PRE

term

emp

refer

que 

não 

 
Ress

Por s

 

 

A

DELO DEC

NDAÇÃO E

Pregoeira

– Pregão 

_________

_________

ESENCIAL 

mos do incis

presa enco

re à observ

não empre

emprega m

salva: Em

(Ob
ser verdad

F

Av. Getúlio V

CLARAÇÃ

EDUCACIO

a Oficial  

Presencia

_________

_________

Nº ____/

so V do art

ontra-se em

vância do 

ega menor

menor de d

mprega men

bservação
de assina a

......

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

ÃO DE REG

(Em pa

ONAL DO M

al nº 007/20

________(n

_____(razã

/2018, da 

tigo 27 da 

m situação

disposto n

r de dezoit

dezesseis 

nor, a parti

: em caso
a presente

.................

Raz

Nome d

Cargo d

N.° do 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ANEX
GULARIDA

apel timbra

DECLAR

MUNICÍPIO

018 - Proce

nome com

ão social),

FEMA, D

Lei nº 8.66

 regular pe

no inciso X

to anos em

anos. 

ir de quato

o afirmativ
. 

.................

zão Social 

do respons

do respons

document

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

XO V  
ADE COM 

ado da licit

RAÇÃO 

O DE ASS

esso Licita

mpleto), re

, interessa

DECLARO,

66, de 21 d

erante o M

XXXIII do a

m trabalho 

orze anos, 

vo, assinal

_____

.................

da Empres

sável/procu

sável/procu

to de identi

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

O MINIST

ante) 

SIS 

atório nº 01

epresentan

ada em p

sob as p

de junho d

Ministério d

artigo 7º da

noturno, p

na condiçã

lar a ressa

_______, _

(Local) (Da

................

sa 

urador 

urador 

idade 

– 19807-130 

TÉRIO DO 

17/2018 

nte legal 

participar d

penas da 

de 1.993 e 

do Trabalh

a Constitu

perigoso o

ão de apre

alva acima

_____ de _

ata)  

.... 

TRABALH

da empre

do PREGÃ

lei que, n

alterações

o, no que 

ição Feder

u insalubre

endiz. (    )

a). 

____de 201

 

 

25 

HO 

esa 

ÃO 

nos 

s, a 

se 

ral, 

e e 

18. 

 



 
 

MO
PREGÃ
RAZÃO
ENDER
CNPJ/M
ENDER
BAIRR
CEP: 
FONE:

ITEM 

01 
02 
03 

 

Decl

desp

do fo

 

Decl

 

Decl

do A

Valid

CON
 
Ban
 

LOC

A

ODELO SU
ÃO PRESE
O SOCIAL
REÇO ELE
MF: 
REÇO: 

RO: 

: 

QTDE 

6.000 
6.600 
1.050 

laramos q

pesas de r

ornecimen

laramos ta

laramos ai

ANEXO I – 

dade Propo

NTA BANC

co:______

CAL: _____

F

Av. Getúlio V

GERIDO D
ENCIAL N
: 
ETRÔNICO

UN

LTS
LTS
LTS

ue, nos va

responsab

to do objet

ambém tota

inda, que 

Termo de

osta: (não 

CÁRIA:  

___ Agênc

_________

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

DE PROPO
.º 007/201

O: 

DESCR

GASOLINA 
ETAN

BIODIE

alores acim

bilidade do 

to licitado.

al concordâ

os produto

Referênci

inferior a 6

cia n.º ___

________, 

Raz
Nome d
Cargo d
N.° do 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ANEX
OSTA COM
8 A

INSCRIÇÃ

RIÇÃO 

COMUM
OL

ESEL

ma estão i

 proponen

ância com

os ofertado

ia. 

60 (sessen

___-_____ 

____ de _

zão Social 
do respons
do respons
document

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

XO VI 
MERCIAL 

ABERTURA

ÃO ESTAD

CIDA
ESTA
FAX:

MA

VALOR

nclusos, a

nte que, di

 as condiç

os estão d

nta) dias co

Conta co

_________

da Empres
sável/procu
sável/procu
to de identi

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

(Em pape
A: 20/04/20

DUAL OU M

ADE: 
ADO:

ARCA 

R TOTAL: 

além do luc

reta ou in

 

ões da pre

de acordo c

orridos). 

rrente: __

_________

sa 
urador 
urador 
idade 

– 19807-130 

el timbrado
018 ÀS 9H

MUNICIPA
N.º 

VALOR
UNITÁR

 

 

 
 

cro, todas

diretamen

esente licit

com as es

______-___

________ d

 da licitant
H 

AL:

R 
RIO 

VAL
TOT

 e quaisqu

te, decorra

ação.  

specificaçõ

____ 

de 2018. 

 

26 

te) 

LOR 
TAL 

uer 

am 

ões 



 
 

 

PRE
Pelo

DE A

CEP

repre

iden

deno

CNP

loca

do d

deno

Decr

mod

pela

 

CLÁ
1.1. 
com

Adm

1.2. 

A

EÂMBULO
o presente 

ASSIS - F

P 19.807-1

esentada 

tidade n.º

ominado C

PJ/MF sob

lizada na 

documento 

ominado C

reto n. 5.4

dalidade P

s cláusula

ÁUSULA P
O presen

bustíveis, 

ministrativo 

Estima-se

ITEM 
1 

2 

3 

F

Av. Getúlio V

P

O 

instrumen

EMA, com

130, inscr

pelo seu

º .........../[

CONTRAT

b o nº .....

[endereço,

de identid

CONTRAT

450/2005 

regão Pre

s e condiç

PRIMEIRA 
nte contra

com prev

nº ********

e que serão

FEMA 
QTDE 
4.000 

6.600 

800 

UPA – 

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

MIN
TERMO D

PROCESSO
PREGÃO 

nto, de um

m sede na A

rito no CN

u Diretor 

[órgão em

ANTE e, 

............, c

, bairro], n

dade n.º ....

TADA, nos

e estando

sencial e 

ões seguin

- DO OBJ
to tem po

visão total 

****** e ite

o consumid

– Fundaç
UNIDA
LITRO

LITRO

LITRO

Unidade d

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ANEX

NUTA DE C
DE CONTR
O LICITAT
PRESENC

m lado, FUN

Avenida G

NPJ/MF s

Executivo

missor] e 

de outro 

com sede 

neste ato r

......../[órgã

s termos d

o as parte

a propost

ntes que re

JETO  
or objeto 

anual co

em 1.2. des

dos os seg

ção Educa
ADE 
OS 

OS 

OS 

de Pronto 

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

O VII 

CONTRAT
RATO Nº X
TÓRIO N.º 
CIAL N.º 0

NDAÇÃO 

Getúlio Var

sob o nº 

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

CPF/MF 

lado, a em

na cidade

epresentad

ão emissor

das Leis

es vincula

ta vencedo

eciprocame

o fornecim

nforme pla

sta cláusul

guintes qua

acional do

GA

Atendime

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

TO 
XXX/2018 

017/2018 
007/2018 

EDUCACI

gas nº 120

51.501.55

.., portado

nº 204.5

mpresa ...

e de .......

do pelo Sr

r] e CPF/M

nº 8.666/9

adas ao E

ora, firmam

ente se ou

mento par

anilhas co

a. 

antitativos 

 Município
DESCRI

ASOLINA 

ETANO

BIODIE

ento – Ass

– 19807-130 

ONAL DO

00, Vila No

59/0001-36

or do do

560.678-33

................

...., estado

r (a) .........

MF n.º .......

93 e 10.5

Edital n.º 

m o prese

utorgam e a

rcelado e 

onstantes 

de combu

o de Assis
ÇÃO 
COMUM 

OL 

SEL 

sis/SP 

O MUNICÍP

ova Santan

6, neste a

cumento 

3, doravan

., inscrita 

o de .......

.. portador

.... doravan

520/2002, 

...../2018, 

nte contra

aceitam. 

contínuo 

do Proces

stíveis:  

s: 

 

27 

PIO 

na, 

ato 

de 

nte 

no 

...., 

r(a) 

nte 

no 

na 

ato, 

de 

sso 



 
 

 
1.3. 
cons

1.4. 
técn

vigo

1.5. 
às re

quan

1.6. 
pela

CLÁ
2.1. 
parti

conf

2.1.1
cond

CLÁ
3.1. 
apre

seto

exec

3.2. 
seu 

válid

3.3. 
na C

3.4. 
serã

adju

A

ITEM 
1 

3 

Quanto a

sumido. 
Os comb

icas exigid

r. 
O objeto d

equisições

ntidades p

As requisi

 frota.  

ÁUSULA S
O present

ir da data

forme Art. 5

1. A prorro

dições ofer

ÁUSULA T
O prazo 

esentação 

r responsá

cutados na

 As Notas

vencimen

da;  

Não será 

Cláusula 12

 A FEMA 

ão efetuado

dicatária in

F

Av. Getúlio V

QTDE 
2.000 

250 

ao quantita

bustíveis 

das pela A

desta cont

s periódica

revistas.  

ções serão

SEGUNDA 
te instrume

a de sua 

57 da Lei F

ogação de

recidas pe

TERCEIRA
para paga

da Nota Fi

ável pela f

a forma con

s Fiscais q

to deverá 

admitida 

2 do Edital

não efetua

os nas mo

ndicar o nú

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

UNIDA
LITRO

LITRO

ativo, escla

objetos d

Agência Na

tratação de

s, de acor

o expedida

- DO PRA
ento de co

assinatura

Federal n. 

everá ser 

la CONTR

A - DO PAG
amento se

iscal/Fatur

fiscalizaçã

ntratada. 

que aprese

ocorrerá 

proposta c

.  

ará pagam

dalidades 

úmero de s

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

ADE 
OS 

OS 

arece-se q

este cont

acional do

everá ser e

rdo com a 

as pela FE

AZO DE VI
ontrato terá

a, podendo

8.666/93.

sempre pr

RATADA co

GAMENTO
rá de 30 

ra devidam

ão dos ser

entarem inc

30 (trinta

com condi

mento por m

“depósito 

sua conta c

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

GA

que só se

trato deve

o Petróleo 

entregue p

necessida

EMA e ass

GÊNCIA 
á vigência 

o ser pro

recedida d

ontinuam v

O  
(trinta) dia

mente atest

viços, con

correções 

) dias apó

ção de pa

meio de co

em conta”

corrente, a

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

DESCRI
ASOLINA 

BIODIE

rá pago o

erão atend

– ANP, co

parceladam

de da Adm

inadas pel

de 12 (do

rrogado m

de pesquis

vantajosas 

as, contado

tada pelo s

firmando q

serão dev

ós a data 

agamento d

brança ba

” ou “boleto

agência e b

– 19807-130 

ÇÃO 
COMUM 

SEL 

o que efet

der às es

onforme le

mente, em 

ministração

lo servidor

oze) meses

mediante t

sa para ve

para a FE

os a partir

servidor co

que os me

volvidas à 

de sua a

diferente d

ancária; os 

o bancário

banco corr

tivamente 

specificaçõ

egislação e

atendimen

o, limitada 

r responsá

s, contatos

ermo adit

erificar se 

EMA. 

r da data 

ompetente 

esmos fora

contratada

apresentaç

da estipula

pagament

o”, devendo

respondent

 

28 

for 

ões 

em 

nto 

às 

vel 

s a 

ivo 

as 

da 

do 

am 

a e 

ção 

ada 

tos 

o a 

te.  



 
 

3.5. 
atua

CLÁ
4.1. 
sess

 

4.2. 
deco

traba

frete

4.3. 
CON

4.4. 
docu

bloq

do E

CLÁ
5.1. 
solic

A

Na ocorrê

alizado nos

ÁUSULA Q
O valor to

senta e oito

IT

IT

No valor 

orrentes da

alhistas, p

e, seguro e

O valor a

NTRATADA

Caso o p

umento qu

ueio de en

Edital, e nã

ÁUSULA Q
A manute

citada pela

F

Av. Getúlio V

ência de a

s limites pe

QUARTA - 
otal da con

o reais),res

FEMA 

TEM QTD

1 4.00

2 6.60
3 80

UPA – 

TEM QTD

1 2.00

3 25

acima est

a execuçã

previdenciá

e outros ne

acima é me

A depende

pagamento

ue deveria

ntrega de p

ão será pag

QUINTA - D
enção do e

as partes n

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

atraso do p

ermitido pe

DOS PRE
ntratação é

sultante do

– Fundaç

DE UNIDA

00 LITR

00 LITR
0 LITR

Unidade d

DE UNIDA

00 LITR

0 LITR

tão incluíd

o do objet

ários, fisca

ecessários 

eramente 

erão dos qu

o da parce

a ter sido

produto, es

ga a atualiz

DO EQUIL
equilíbrio e

na hipótes

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

pagamento

ela legislaçã

EÇOS 

é de R$ 48

os preços u

ção Educa

ADE DES

ROS 
GA

C
ROS E
ROS BIO

de Pronto 

ADE DES

ROS 
GA

C
ROS BIO

as todas a

to, inclusiv

ais e come

ao cumpri

estimativo

uantitativo

ela não se

o fornecido

sta incorre

zação de v

LÍBRIO EC
econômico

se de sob

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

o por culpa

ão em vigo

8.568,00 (

unitários d

acional do

SCRIÇÃO

ASOLINA 
COMUM 
ETANOL 
ODIESEL

Atendime

SCRIÇÃO

ASOLINA 
COMUM 
ODIESEL

as despes

e tributos 

erciais inc

mento inte

o, de forma

s efetivam

eja efetua

o pela CO

rá nas pen

valor a que

ONÔMICO
o-financeiro

revirem fa

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

a da FEMA

or.  

quarenta e

os combus

 Município
VALOR 
UNIT. 

 

 
 

ento – Ass
VALOR 
UNIT. 

 

 

sas ordinár

e/ou impos

cidentes, ta

egral do ob

a que os p

ente forne

do no ven

ONTRATAD

nalidades p

e se refere 

O - FINANC
o inicial do

atos imprev

– 19807-130 

A, o valor

e oito mil q

stíveis con

o de Assis
VALOR 
TOTAL 

 

 
 

sis/SP 
VALOR 
TOTAL 

 

 

rias direta

stos, enca

axa de ad

bjeto da co

pagamento

ecidos. 

ncimento p

DA, e iss

prevista na

o item 14.

CEIRA 

o Contrato

visíveis ou

r devido se

quinhentos

ntratados d

s: 

s e indiret

argos socia

dministraçã

ntratação.

os devidos

pela falta 

so motivar

a Cláusula 

.5 do Edita

o poderá s

u previsíve

 

29 

erá 

s e 

e: 

tas 

ais, 

ão, 

s à 

do 

r o 

14 

al. 

ser 

eis, 



 
 

poré

ajust

conf

inter

não 

5.2. 
esta

5.3. 
obse

cont

fede

cont

5.4. 
auto

ocor

FEM

5.5. 
nece

majo

reali

5.5.1
docu

5.6. 
preç

que 

CLA
6.1. 
6.1.1
obrig

licita

6.1.2
cont

6.1.3

A

ém de con

tado, ou 

figurando 

ressada a 

será aceito

Havendo o

belecido n

Para cara

ervado à le

tratado dec

erativos du

tratado. 

Os preço

orização d

rrendo alte

MA o reajus

 Para que

essário, a 

oração ou

nhamento 

1. É de 

umentos co

 A obriga

ços contrat

possa não

AUSULA S
São obriga

1. Manter,

gações as

ação.  

2. O cump

tratadas, a

3. Arcar co

F

Av. Getúlio V

nsequência

ainda em

álea econ

apresenta

o.  

o desequil

nos artigos 

acterização

egislação 

corrente d

urante a v

os soment

a Agência

erações de

ste, juntand

e os preço

futura CO

u redução

dos preço

responsab

omprobató

atoriedade

tados vige

o haver for

SEXTA - DA
ações da C

, durante 

ssumidas, 

primento do

crescidas 

om todas 

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

as incalcul

m caso de

nômica ex

ação de tod

íbrio econô

58 e 65, d

o do deseq

tributária d

a majoraçã

igência do

e serão re

a Naciona

e preços 

do cópia d

os estejam 

ONTRATA

, cópia d

os. 

bilidade e

órios dessa

e da contr

erá para to

necimento

AS OBRIG
CONTRAT

toda a e

todas as c

os prazos 

se necess

as despes

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

áveis, reta

e força m

xtraordinári

do tipo de

ômico-fina

da Lei nº 8

quilíbrio ec

de qualqu

ão de alíq

o contrato 

eajustados

al de Pet

para mais

o instrume

sempre a

ADA se ob

do docum

exclusiva 

as ocorrên

ratada em 

odo o perío

o dos produ

GAÇÕES 
TADA: 

execução d

condições 

de entreg

sário.  

sas diretas

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

ardadores 

maior, cas

ia e extra

 prova da 

anceiro do 

.666/1993.

conômico-f

er esfera 

uota de im

que prov

s, para m

tróleo - A

s, a contra

ento de alte

atualizados

briga em 

ento corre

da CONT

cias.   

fornecer 

odo contra

utos.  

do contrat

de qualifi

a ofertado

s e indireta

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

ou imped

o fortuito 

acontratual

ocorrência

contrato, d

. 

financeiro d

de govern

mpostos a 

vo que aum

ais ou pa

ANP, do G

atada obri

eração exp

s, e visand

fornecer, 

espondent

TRATADA 

document

atado, mes

to, em co

icação e h

os em prop

as relacion

– 19807-130 

ditivos da e

ou fato 

l, ficando 

a, sem o q

deverá ser 

do contrat

no que ven

ser criada

mento da 

ara menos

Governo 

gar-se-á a

pedido pela

do todo pro

a cada o

te a ser 

o fornec

tos para v

smo para 

ompatibilida

habilitação

posta, nas 

nadas com

execução 

do príncip

a cargo 

que o ped

observado

to deverá s

nha onera

a pelos ent

despesa 

, através 

Federal. E

a requerer

a ANP. 

ocessamen

corrência 

utilizado 

cimento d

variação d

períodos e

ade com 

o exigidas 

quantidad

m a execuç

 

30 

do 

pe, 

da 

ido 

o o 

ser 

r o 

tes 

do 

de 

Em 

r à 

nto 

de 

no 

dos 

dos 

em 

as 

na 

des 

ção 



 
 

dest

6.1.4
anor

6.1.5
CON

cont

CON

6.1.6
tribu

Fede

6.1.7
6.1.8
CON

entre

espe

Técn

Naci

rigor

(Esp

6.1.9
lega

men

impr

com

6.1.1
cont

6.2. 
6.2.1
da e

6.2.2
6.2.3
CLÁ
7.1. 

A

te contrato

4. Dar ci

rmalidades

5. Respon

NTRATANT

trato, não 

NTRATANT

6. Respon

utários, res

eral nº 8.66

7. Oferece

8.  Efetua

NTRATANT

egues co

ecificações

nicos da A

ional de C

rosamente

pecificaçõe

9. Por se 

is, o venc

nsalmente 

resso obtid

 o Fundo d

10. A CON

trato, bem 

São obriga

1.  Indicar 

execução c

2. Manter o

3. Pagar à 

ÁUSULA S
A recusa 

F

Av. Getúlio V

.  

iência ime

s que poss

der por qu

TE ou a t

excluindo

TE em seu

nder pelos

sultantes d

66/93.  

r garantia 

r imediata

TE, a subs

omprovada

s técnicas

Agência N

Combustíve

e às espe

es para álc

tratar de 

cedor da li

e durante 

do via Inte

de Garantia

NTRATADA

como cedê

ações da C

formalmen

contratual. 

o equilíbrio

CONTRAT

SÉTIMA - D
injustificad

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

ediata e 

sam afetar 

uaisquer d

terceiros d

o ou red

u acompan

 encargos

da execuç

total quant

a e totalme

stituição do

amente a

s e padrõ

acional de

eis – DNC 

ecificações

ool etílico 

fornecime

citação ob

toda a vi

ernet das 

a por Tem

A não pode

ê-lo ou tran

CONTRAT

nte o servid

o econômic

TADA os v

DAS SANÇ
da da adju

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

por escr

a execuçã

danos, per

decorrente

duzindo es

nhamento.

s trabalhis

ção deste 

to à qualid

ente às su

o combust

dulterado 

ões de q

e Petróleo

em vigor. 

s contidas

hidratado 

ento parce

briga-se a 

gência co

provas de

po de Serv

erá subcon

nsferi-lo no

TANTE:  

dor respon

co-finance

valores dev

ÇÕES 
udicatária 

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

ito à CO

ão do contr

rdas ou pr

s de sua 

ssa respo

stas, previd

contrato, 

ade dos co

uas expen

tível que p

ou con

qualidade 

– ANP, e 

O etanol 

s no Reg

combustív

elado, e p

fornecer à

ntratual, o

e regularida

viço.  

ntratar tota

o todo ou e

nsável pelo

iro do cont

vidos, nas 

em aceita

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

ONTRATAN

rato.  

rejuízos ca

culpa ou 

onsabilidad

denciários,

nos termo

ombustíve

sas, sem 

or quaisqu

taminado, 

constante

das porta

a ser forne

gulamento 

vel– AEHC

para atend

à Seção d

riginais, có

ade com a

al ou parcia

em parte. 

o acompan

trato. 

datas ave

r ou retira

– 19807-130 

NTE sobr

ausados d

dolo na e

de, a fisc

, fiscais, c

os do artig

eis;  

qualquer 

uer razões 

portanto

es dos R

arias do D

ecido deve

Técnico 

).  

dimento de

de Finança

ópias aute

a Segurida

almente o 

nhamento e

ençadas.  

ar a Nota d

re quaisqu

iretamente

execução 

calização 

comerciais

go 71 da 

ônus para

tenham s

o, fora d

Regulament

Departamen

erá obedec

CNP 03/

e exigênc

as da FEM

enticadas, 

ade Socia

objeto des

e fiscalizaç

de Empen

 

31 

uer 

e à 

do 

da 

s e 

Lei 

a a 

ido 

das 

tos 

nto 

cer 

/79 

ias 

MA, 

ou 

al e 

ste 

ção 

nho 



 
 

dent

desc

sanç

cum

7.2. 
defe

7.2.1
7.2.2
não 

7.2.3
com

7.2.4
enqu

a re

conc

resu

dest

7.2.5
defe

6.2.5
de 0

7.2.5
da a

aplic

7.3. 
caso

7.4. 
CON

7.4.1
atua

vista

7.5. 
do D

A

tro do praz

cumprimen

ções previ

prida.  

Pela inexe

esa prévia, 

1. advertên

2. multa ind

cumprida; 

3. suspens

 a Adminis

4. declaraç

uanto perd

eabilitação 

cedida sem

ultantes e a

ta cláusula

5. as sanç

esa previa d

5.1. das sa

05 (cinco) d

5.2. da san

abertura d

cação da p

 A inexec

o, a cancel

O valor 

NTRATADA

1. Não ha

alizado dev

a”. Na ocor

 A aplicaç

Diretor Exe

F

Av. Getúlio V

zo de 03 (tr

nto total da

istas, em 

ecução tota

aplicar à C

ncia;  

denizatória

 

são tempo

stração Pú

ção de inid

durarem os

perante 

mpre que 

após deco

a.  

ões previs

do interess

anções est

dias úteis d

nção estab

de vista, p

pena;  

cução tota

ar o pagam

da multa 

A tenha dir

avendo po

verá ser pa

rrência do 

ção das pe

ecutivo.  

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

rês) dias d

a obrigação

multa pe

al ou parci

CONTRAT

a pecuniár

rária  de p

blica por p

doneidade 

s motivos d

a própria

a CONTR

orrido o pra

stas acima 

sado no re

tabelecida

da intimaçã

belecida no

podendo s

l ou parcia

mento dev

será auto

reito, origin

ossibilidade

ago pelo in

não pagam

nalidades 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

da ciência d

o assumid

cuniária d

al do contr

TADA as se

ria de 10%

participaçã

prazo não s

para licitar

determinan

a autoridad

RATADA r

azo da sa

poderão s

espectivo p

s no item 

ão da CON

o item 6.2

ser requeri

al do obje

ido, sem p

omaticame

nário de fo

e dessa fo

nadimplent

mento, o va

previstas 

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

da homolo

da, sujeitan

de 10% so

rato a CON

eguintes sa

 (dez por c

ão em licita

superior a 

r ou contra

ntes da pu

de que a

ressarcir a

nção aplic

ser aplicad

processo, n

6.2, subite

NTRATADA

2, subitem 

ida a reab

eto também

prejuízo da

ente desco

orneciment

orma de c

te na Teso

alor será c

nesta cláu

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

gação/adju

ndo-se, sem

obre o va

NTRATANT

anções:  

cento) sobr

ação e imp

02 (dois) a

atar com a 

nição ou a

aplicou a 

a Administ

cada com 

das cumula

nos seguin

ens 6.2.1, 6

A;  

6.2.4, no p

bilitação 0

m autoriza

s sanções

ontado de

o anterior, 

compensaç

ouraria da 

cobrado jud

usula é de 

– 19807-130 

udicação, 

m prejuízo

alor da ob

TE poderá

re o valor 

pedimento 

anos;  

 Administr

até que sej

penalidad

tração pel

base no s

ativamente

tes prazos

6.2.2 e 6.2

prazo de 1

02 (dois) a

a a FEMA,

s cabíveis. 

e pagamen

 presente 

ção, o va

FEMA, na

dicialmente

competên

caracteriza

o das dem

brigação n

á, garantida

da obrigaç

de contra

ração Publ

ja promov

e, que se

los prejuíz

subitem 6.2

e, facultada

s:  

2.3, no pra

10 (dez) d

anos após

, conforme

 

nto a que

ou futuro.

lor da mu

a condição

e.   

cia exclus

 

32 

a o 

ais 

não 

a a 

ção 

atar 

ica 

ida 

erá 

zos 

2.3 

a a 

azo 

ias 

s a 

e o 

e a 

ulta 

 “à 

iva 



 
 

CLÁ
8.1. 
dota

 

 
CLÁ
9.1. 
resc

prev

9.2. 
inde

exist

situa

9.3. 
resc

CLÁ
CON
10.1
acré

CON

10.2
Aditi

CLA
11.1
dispo

norm

Lei n

A

ÁUSULA O
 As desp

ação orçam

FEM

3.3.90.3

U

3.3.90.3

ÁUSULA N
Sem preju

cindido pe

vistas nos i

Também o

pendente 

tente, quan

ação que, o

A CONTR

cisão admin

ÁUSULA D
NTRATAD
. A CONT

éscimos ou

NTRATANT

2. Eventua

ivo ao cont

AÚSULA D
. Os ca

osições co

mas federa

nº 8.078, 

F

Av. Getúlio V

OITAVA - D
esas deco

mentária: 

MA – FUND
3.3.9

30.01.00.0

UPA – UN
3.3.9

30.01.00.0

NONA - DA
uízo das sa

la parte 

ncisos de 

o contrato 

da forma

ndo não m

ocorrendo,

RATADA d

nistrativa p

DÉCIMA –
OS 

RATADA f

u supressõ

TE, até o l

ais alteraçõ

trato, respe

DÉCIMA PR
sos omis

ontidas na

ais aplicáv

de 1990 –

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

DOS RECU
orrentes do

DAÇÃO E
90.30.00.0
0 COMBU

CÓ

IDADE DE
90.30.00.0
0 COMBU

CÓD

A RESCISÃ
anções pre

inocente, 

I a XVII, do

poderá se

alização d

mais existire

, a CONTR

declara rec

prevista no

– DAS AL

fica obriga

es que se 

imite de 25

ões serão 

eitadas as

RIMEIRA -
sos serão

 Lei nº 8.6

veis e, sub

– Código d

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

URSOS OR
o presente

DUCACIO
00.00 MAT
STÍVEIS E

ÓDIGO RE

E PRONTO
00.00 MAT
STÍVEIS E
DIGO RED

ÃO CONTR
evistas na 

desde qu

o artigo 78

er automat

de qualqu

em parâm

RATADA d

conhecer o

o artigo 77 

LTERAÇÕE

ada a aceit

fizerem ne

5% do valo

obrigatori

s disposiçõ

- DOS CAS
o decidid

666, de 19

bsidiariame

de Defesa

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

RÇAMENT
e contrato 

ONAL DO M
TERIAL DE
E LUBRIFI
DUZIDO 2

O ATENDI
TERIAL DE
E LUBRIFI
DUZIDO 61

RATUAL 
cláusula s

ue demon

8 e artigos 

icamente r

er ato re

etros para

eclara sua

os direitos

da Lei 8. 6

ES DAS Q

ar, nas me

ecessários

or atualizad

iamente fo

es da Lei F

SOS OMIS
os pela 

993, na Le

ente, segu

a do Cons

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

TÁRIOS 

correrão 

MUNICÍPIO
E CONSUM
CANTES A

24

MENTO A
E CONSUM
CANTES A
10

exta deste

strada qu

79 e 80 da

rescindido 

scisório e

a as atualiz

a concordâ

s da Admin

666/93.  

QUANTIDA

esmas con

s ao objeto

do do cont

ormalizada

Federal nº 

SSOS  
CONTRA

ei nº 10.52

undo as di

sumidor – 

– 19807-130 

por conta 

O DE ASS
MO 
AUTOMOT

ASSIS/SP 
MO 
AUTOMOT

e, o contrat

ualquer da

a Lei 8.666

pela CON

e do sald

zações/rea

ância expre

nistração, 

ADES DE

ndições co

o, a critério 

trato.  

as por me

8.666/93. 

ATANTE, 

20, de  20

sposições

e normas

da seguin

SIS 

TIVOS

TIVOS 

to poderá s

as hipótes

6/93. 

NTRATANT

do contratu

ajustamento

essa. 

em caso 

E SERVIÇO

ntratadas, 

exclusivo 

io de Term

 

segundo 

002 e dem

 contidas 

 e princíp

 

33 

nte 

ser 

ses 

TE, 

ual 

os, 

de 

OS 

os 

da 

mo 

as 

ais 

na 

ios 



 
 

gera

CLÁ
12.1
dúvid

privi

 

esta

regu

pres

AS P
 

1

2

Test

 

 

 

N

C

A

ais dos con

ÁUSULA D
. Será com

das oriund

legiado se

 E, por 

belecidas 

ulamentare

sença de d

PARTES: 

1) FEMA –

2) EMPRE

temunhas: 

NOME 

CPF/MF: XX

F

Av. Getúlio V

ntratos.  

DÉCIMA SE
mpetente o

das deste 

eja. 

estarem 

neste Ter

es, assinam

uas testem

– FUNDAÇ

ESA VENC

N

XXXXXX-X

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

EGUNDA -
o Foro da C

Termo de 

ambas a

mo de Con

m o prese

munhas ab

ÇÃO EDUC

Eduardo

CEDORA 

Nome do re

XX 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

- DO FOR
Comarca d

Contrato, 

as partes 

ntrato, ace

ente em 0

baixo indica

CACIONAL

CONTRA

o Augusto 

Diretor Ex

esponsáve

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

O  
de Assis, E

com renú

de pleno

eitam cump

03 (três) 

adas: 

L DO MUN

ATANTE 

Vella Gon

xecutivo 

el/procurad

NOME 

CPF/MF: X

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

Estado de S

úncia de qu

o acordo 

prir fielmen

vias de ig

Ass

ICÍPIO DE

çalves 

or - cargo 

XXXXXXX

– 19807-130 

São Paulo

ualquer ou

com as 

nte as nor

gual efeito

sis, 05 de a

E ASSIS 

X-XX 

o, para dirim

utro por m

disposiçõ

rmas legais

o e teor, 

abril de 201

 

34 

mir 

ais 

ões 

s e 

na 

18. 



 
 

 

Ref.

Fund

.......

COM

DA 

sess

 

 

 

 

A

: Processo

dação Edu

.... - Obj

MBUSTÍVE

FEMA.- V

senta e oito

F

Av. Getúlio V

"EXTR

o n.º 017/2

ucacional 

jeto: CON

EIS, GASO

Valor Globa

o reais) - P

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

RATO DE T

2018 – Pre

do Munici

NTRATAÇÃ

OLINA COM

al estimad

Prazo: 12 m

Ass

Eduardo

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

TERMO C

egão Prese

o de Assi

ÃO DE E

MUM, ETA

do R$ 48.

meses - Pa

sis, __ de _

o Augusto 

Diretor Ex

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

ONTRATO

encial n.º 0

s - Contra

EMPRESA

ANOL E BI

568,00 (qu

agamento: 

__ de 2018

Vella Gon

xecutivo 

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

O N° ___/2

007/2018 -

atada: .....

A PARA F

IODIESEL 

uarenta e 

Mensal. 

8. 

çalves 

– 19807-130 

2018" 

- Contrata

.......... – C

FORNECI

 PARA OS

oito mil q

nte: FEMA

CNPJ/MF

MENTO D

S VEÍCULO

quinhentos

 

35 

A – 

n.º 

DE 

OS 

s e 



 
 

 
CON
51.5

Assi

 
CON
[END

 
CON
 
OBJ
COM

DA F

 

 

Na 

iden

EST

NOT

julga

praz

e o m

 

Outr

viere

Ofici

Esta

n° 7

inter

 

A

NTRATAN
501.559/00

s, Estado 

NTRATADA
DEREÇO/B

NTRATO N

JETO: C

MBUSTÍVE

FEMA. 

qualidade

tificado, e

TADO, pa

TIFICADOS

amento fin

zos e nas f

mais que c

rossim, est

em a ser t

ial do Est

ado de São

709, de 

ressados. 

F

Av. Getúlio V

TE

TE: FUND

001-36, com

de São Pa

A: _____

BAIRRO], 

Nº XXXX/2

CONTRATA

EIS, GASO

 de Con

e, cientes 

ara fins d

S para a

al e sua 

formas lega

couber. 

tamos CIE

tomados, r

tado, Cade

o Paulo, de

14 de ja

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

ERMO DE 

DAÇÃO ED

m sede na

aulo. 

_________

no municíp

018 

AÇÃO D

OLINA COM

tratante e

do seu e

de instruç

acompanha

publicação

ais e regim

ENTES, do

relativamen

erno do P

e conformi

neiro de 

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

CIÊNCIA E

DUCACION

a Avenida 

____, CNP

pio de ___

DE EMP

MUM, ETA

e Contrata

encaminha

ção e ju

ar todos 

o e, se for

mentais, ex

oravante, d

nte ao alu

Poder Leg

dade com 

1993, pr

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

E DE NOT

NAL DO M

Getúlio V

PJ/MF nº 

__, Estado 

PRESA P

ANOL E BI

ado, resp

amento ao

ulgamento,

os atos 

r o caso e

xercer o di

de que todo

dido proce

gislativo, p

o artigo 9

recedidos 

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

TIFICAÇÃO

MUNÍCIPIO

argas nº 1

_______

de ______

PARA FO

IODIESEL 

ectivamen

o TRIBUN

, damo-n

da tramit

e de noss

reito da de

os os desp

esso, serã

parte do T

0 da Lei C

de mens

Assis

– 19807-130 

O 

O DE ASS

1.200, no 

____ esta

_______. 

ORNECIM

 PARA OS

nte, do T

NAL DE C

os por C

tação proc

so interess

efesa, inter

pachos e d

o publicad

Tribunal de

Complemen

sagem ele

s, __ de __

SIS, CNPJ 

Município 

abelecida 

MENTO D

S VEÍCULO

Termo acim

CONTAS D

CIENTES 

cessual, a

se, para, n

rpor recurs

decisões q

dos no Diá

e Contas 

ntar Estad

etrônica a

___ de 201

 

36 

nº 

de 

na 

DE 

OS 

ma 

DO 

e 

até 

nos 

sos 

que 

ário 

do 

ual 

aos 

 

18. 



 
 

CON
- No

- E-m

- E-m

 

 

 

 

 

CON
- No

- E-m

- E-m

 

 

 

 

 

A

NTRATAN
me e carg

mail institu

mail pesso

NTRATADA
me e carg

mail institu

mail pesso

F

Av. Getúlio V

TE: 
o:  

cional:  

oal:  

NO

RG 

CPF

A: 
o:  

cional:  

oal:  

Fundação Ed
Campu

Vargas, 1200 
Fone/Fax (1

ME 

nº  

F/MF nº  

NOME 
RG n.º  
CPF/MF n

ducacional 
us “José Sa

– Vila Nova 
18) 3302-105

nº  

do Municípi
antilli Sobrin

Santana – A
55  - www.fem

io de Assis 
nho” 

Assis – SP – 
ma.edu.br 

– 19807-130 

 

37 


