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�

EDIT�L 
 

PROCESSO �DMINISTR�TI�O Nº. ��������������PMSFO 
MOD�LID�DE� PREGÃO ELETRÔNICO Nº �������� PE 

 

� � PRE�M�ULO  
 

O MUNIC�PIO DE SÃO FR�NCISCO DO OESTE�RN, por intermédio da PREFEITUR� 
MUNICIP�L, pessoa jurídica de direito público da administração direta, sediada na Rua São 
�rancisco, n� ��, �entro � São �rancisco do Oeste�R�, inscrita no ������� n� 
������������������, atra�és do �re�oeiro, torna público �ue reali�ar� no dia ���������� �� 
����� ����� ������� �� ���������DF, na sua �orma eletr�nica, a abertura do P������� 
�������������� �� ��������������PMSFO, na modalidade P����� E��������� �º 
�������� PE, do tipo �M���� D������� ��� I����� O procedimento licitat�rio ser� re�ido 
pela �ei �ederal n� �����, de �� de jun�o de ���� e alteraç�es posteriores �ue l�e �oram 
introdu�idas� �ei �ederal ������, de �� de jul�o de ����� �ecreto ������, de �� de setembro 
de ����� �ei �omplementar n� ��������, alterada pela �ei �omplementar n� ��������, 
�nstrução �ormati�a R�� ��������� e demais e�i��ncias contidas nas condiç�es deste 
�dital e seus �ne�os� 
 
� � DO O��ETO  
 
��� � � presente licitação tem por objeto a�uisição de combustí�eis na �apital do �stado do 
Rio �rande do �orte, destinados ao abastecimento da �rota de �eículos deste �unicípio, a 
�im de suprir as necessidades da Secretaria �unicipal de Saúde e Saneamento e do 
�abinete do �re�eito, durante o e�ercício de ����, con�orme especi�icaç�es e �uantitati�os 
constantes do �ne�o � deste �dital� 
 
� � �USTIFIC�TI�� 
 
��� � �usti�icamos �ue a compra dos combustí�eis acima especi�icados, torna�se necess�ria 
e indispens��el ao pleno desen�ol�imento das aç�es técnicas e administrati�as �ue serão 
e�ecutadas pela Secretaria �unicipal de Saúde e Saneamento e do �abinete do �re�eito, 
no tocante as �ia�ens com pacientes clínicos �ue necessitem de atendimento na capital do 
estado, bem como o deslocamento do �estor deste �unicípio �ara em busca de aç�es e 
incenti�os para os a população deste �unicípio� �esta �orma, �arantido a �ualidade dos 
ser�iços o�erecidos a todos os munícipes� 
 
� � DO ENDEREÇO� D�T� E �OR�RIO DO CERT�ME 
 
��� � � sessão pública ser� reali�ada no site �ttps�������portaldecompraspublicas�com�br, 
no dia �� de janeiro de ����, com início �s �����min, �or�rio de �rasília���� 
 
��� � Somente poderão participar da sessão pública, as empresas �ue apresentarem 
propostas atra�és do site descrito no item ���, até �s �����min dia �� de janeiro de ����� 
 
��� � �ão �a�endo e�pediente ou ocorrendo �ual�uer �ato super�eniente �ue impeça a 
reali�ação do certame na data marcada, a sessão ser� automaticamente trans�erida para o 
primeiro dia útil subse��ente, no mesmo �or�rio e endereço anteriormente estabelecido, 
desde �ue não �aja comunicação do �re�oeiro em contr�rio� 
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�.� � O E����� � ���� ������ ������������ � ���������� ��� ������������ �� ���� �� 
P��������� M�������� �� S�� F�������� �� O�����RN 
���.�������������������.��.���.�� � �� ���� �� ���������� 
�����������.�����������������������.���.��.  
 
����� � �n�ormaç�es e esclarecimentos sobre o edital serão prestadas por meio do correio 
eletr�nico licitacaos�orn��mail�com em até �� �dois� dias úteis anteriores � data marcada 
para abertura da sessão� 
 
����� � � solicitação de �istas ao processo licitat�rio de�er� ser re�uerida, por intermédio de 
petição escrita diri�ida � �er�ncia de �icitaç�es e �ontratos por meio do correio eletr�nico 
licitacaos�orn��mail�com� 
 
� � DOS PROCEDIMENTOS INICI�IS 

 
��� � �oder� participar do presente �re�ão �letr�nico a empresa �ue atender a todas as 
e�i��ncias, inclusi�e �uanto � documentação constante deste edital e seus �ne�os e, esti�er 
de�idamente cadastrado junto ao �r�ão �ro�edor do Sistema, atra�és do site 
�ttps�������portaldecompraspublicas�com�br �  
 
���� �ão ser� admitida nesta licitação a participação de empresas en�uadradas em 
�uais�uer das �ip�teses a se�uir elencadas�  
 
a� �ons�rcio de empresas, �ual�uer �ue seja sua �orma de constituição�  
 
b� �mpresas �ue por �ual�uer moti�o, estejam declaradas inid�neas perante a 
�dministração �ública, �ireta ou �ndireta, �ederal, �stadual ou �unicipal, ou �ue ten�am 
sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com esta �re�eitura, desde �ue 
o ato ten�a sido publicado no �i�rio O�icial da �nião, do �stado ou do �unicípio, pelo �r�ão 
�ue o praticou�  
 
c� �mpresas �ue estejam sob �al�ncia, concurso de credores, dissolução e li�uidação�  
 
d� �mpresas cujos diri�entes, �erentes, s�cios manten�am �ual�uer �ínculo empre�atício 
com a �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R��  
 
e� �mpresas inadimplentes em obri�aç�es assumidas com o município de São �rancisco 
do Oeste�R��  
 
������ � não obser��ncia das alíneas anteriores por parte da empresa ensejar� as sanç�es 
e penalidades le�ais aplic��eis�  
 
���� � participação no certame se dar� por meio da di�itação da sen�a pessoal e 
intrans�erí�el do representante credenciado e subse�uente encamin�amento da proposta 
de preços, e�clusi�amente, por meio do sistema eletr�nico, no site� 
����portaldecompraspublicas�com�br obser�adas data e �or�rio limite estabelecido neste 
edital�  
 
���� O licitante arcar� inte�ralmente com todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta, independente do resultado do procedimento licitat�rio�  
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���� �aber� ao proponente acompan�ar as operaç�es no sistema eletr�nico durante a 
sessão pública do pre�ão, �icando respons��el pelo �nus decorrente da perda de ne��cios 
diante da inobser��ncia de �uais�uer mensa�ens emitidas pelo sistema ou de sua 
descone�ão�  
 
���� �o caso de descone�ão com o �re�oeiro no decorrer da etapa competiti�a do pre�ão, 
o sistema eletr�nico poder� permanecer acessí�el aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o �re�oeiro, �uando possí�el, sua atuação no certame, sem prejuí�o dos atos 
reali�ados�  
 
������ �uando a descone�ão persistir por tempo superior a �� �de�� minutos, a sessão do 
pre�ão ser� suspensa e ter� reinício somente ap�s comunicação e�pressa aos 
participantes�  
 
���� Sob pena de inabilitação ou desclassi�icação, todos os documentos apresentados 
de�erão re�erir�se ao mesmo ���� constante na proposta de preços� 
 
�.� � C��� �������� ���� ������������ �� P������ � ��������� ���������� ����� �� 
����� �� ����� ������� �� ������� ����������� �������� �� ��������� ������������ ��� 
���� �� IN��ILIT�ÇÃO� 
 

a� �ue est� ciente e concorda com as condiç�es 
contidas no �dital e seus ane�os� 

 
b� �ue cumpre os re�uisitos para a �abilitação 
de�inidos no �dital e �ue a proposta apresentada 
est� em con�ormidade com as e�i��ncias 
editalícias� 

 
c� �ue a proposta �oi elaborada de �orma 
independente� 

 
d� � de �ue não e�istem �atos super�enientes 
impediti�os de sua participação na presente 
licitação, con�orme determina o � ��, art� ��, da 
�ei �ederal n� ��������� 

 
e� � de �ue não possui em seu �uadro de pessoal 
empre�ado�s� com menos de �� �de�oito� anos 
em trabal�o noturno, peri�oso ou insalubre e de 
�� �de�esseis� anos em �ual�uer trabal�o, sal�o 
na condição de aprendi�, a partir de �� anos, nos 
termos do inciso ������, do art� ��, da 
�onstituição �ederal de ���� ��ei �ederal n�� 
�����, de ������ 

 
�� � de �ue est� de pleno acordo com as cl�usulas 
contratuais pre�ista na minuta do contrato ane�a 
ao presente edital, a ser �irmado com a 
�dministração �ública �unicipal�  
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�� � de �ue não possui em seu �uatro societ�rio 
ser�idor público da ati�a ou a�ente político do 
�r�ão ou entidade contratante ou respons��el 
pela licitação� 
 
e� � de �ue a documentação ane�ada ao sistema 
é autentica, sob pena de sanç�es administrati�as 
cabí�eis, inclusi�e criminais pre�istas em lei� 

 
� � DO CREDENCI�MENTO 
 
��� � �ara participar do pre�ão, o licitante de�er� se credenciar no sistema ��R���O 
����R����O�, atra�és do site �ttps�������portaldecompraspublicas�com�br�  
 
����� � O credenciamento dar�se�� pela atribuição de c�a�e de identi�icação e de sen�a 
pessoal e intrans�erí�el, para acesso ao sistema eletr�nico� 
 
����� � O credenciamento do licitante, junto ao pro�edor do sistema implica em 
responsabilidade le�al do licitante ou seu representante le�al e a presunção de sua 
capacidade técnica para reali�ação das transaç�es inerentes ao pre�ão eletr�nico� 
 
��� � O uso da sen�a de acesso ao sistema eletr�nico é de inteira e e�clusi�a 
responsabilidade do licitante, incluindo �ual�uer transação e�etuada diretamente ou por 
representante, não cabendo ao pro�edor do sistema ou ao �unicípio de São �rancisco do 
oeste�R�, promotor da licitação, responsabilidade por e�entuais danos decorrentes de uso 
inde�ido da sen�a, ainda �ue por terceiros� 

�
��� � ��entuais dú�idas para obtenção da sen�a de�erão ser solicitadas pelo tele�one �����
���� ��ortal de �ompras �úblicas�� 

 
� � DO EN�IO D�S PROPOST� DE PREÇO E DOCUMENT�ÇÃO 
 
��� � Os licitantes encamin�arão, e�clusi�amente por meio do sistema, 
����������������� ��� �� ���������� �� ����������� �������� �� ������, proposta 
com a descrição do objeto o�ertado e o preço, até a data e o �or�rio estabelecidos para 
abertura da sessão pública, �uando, então, encerrar�se�� automaticamente a etapa de en�io 
dessa documentação� 
 
��� � O en�io da proposta, acompan�ada dos documentos de �abilitação e�i�idos neste 
�dital, ocorrer� por meio de c�a�e de acesso e sen�a� 
 
��� � O licitante se responsabili�ar� por todas as transaç�es �ue �orem e�etuadas em seu 
nome no sistema eletr�nico, assumindo como �irmes e �erdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública� 
 
��� � �ncumbir� ao licitante acompan�ar as operaç�es no sistema eletr�nico durante a 
sessão pública do pre�ão eletr�nico� 
 
��� � Os itens de propostas �ue e�entualmente contemplem o produto �ue não corresponde 
�s especi�icaç�es contidas no �ne�o � deste edital, serão desconsiderados� 
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��� � �as propostas serão consideradas obri�atoriamente� 
 
a� P����� preço unit�rio para o item, em moeda corrente nacional, em al�arismo com no 
m��imo ���S ��S�S �������S ap�s a �ír�ula� 
 
b� M������ ������� � �������������� �� ����� 
 
c� C������ �nclusão de todas as despesas �ue in�luam nos custos, tais como� transporte, 
se�uro, tributos �impostos, ta�as, emolumentos, contribuiç�es �iscais e para�iscais�, 
obri�aç�es sociais, trabal�istas, �iscais, encar�os comerciais ou de �ual�uer nature�a e 
todos os �nus diretos� 
 
d� P���� �� �������� �� �������� �� �� ������ �� ���������� ����, a contar da data da 
sessão deste �re�ão �letr�nico� 
 
e� P���� �� �������� �� �cinco� dias úteis� 
 
�� D���� ���������� Se possí�el, a licitante �encedora de�er� in�ormar em sua proposta os 
dados banc�rios para dep�sito� 
 
���� � �oderão ser admitidos pelo �re�oeiro erros de nature�a �ormais, desde �ue não 
comprometam o interesse público e da �dministração� 
 
���� � �odas as especi�icaç�es do objeto contidas na proposta �inculam a �ontratada� 

 
� � D� ��ERTUR� D�S PROPOST�S � SESSÃO 

 
��� � O �re�oeiro, �ia sistema eletr�nico, dar� início � Sessão �ública, na data e �or�rio 
pre�istos neste �dital, com a di�ul�ação da mel�or proposta� 

 
� � D� FORMUL�ÇÃO DE L�NCES  

 
��� � �berta a etapa competiti�a �Sessão �ública�, os licitantes de�erão encamin�ar lances, 
e�clusi�amente, por meio do sistema eletr�nico, sendo o licitante imediatamente in�ormado 
do seu recebimento e respecti�o �alor� 
 
��� � Ser� adotado para o en�io de lances no pre�ão eletr�nico o ���� �� ������� ������� 
� ��������, em �ue os licitantes apresentarão lances públicos e sucessi�os, com lance �inal 
e �ec�ado� 
 
����� � � etapa de lances da sessão pública ter� duração inicial de �uin�e minutos� �p�s 
esse pra�o, o sistema encamin�ar� a�iso de �ec�amento iminente dos lances, ap�s o �ue 
transcorrer� o período de tempo de até de� minutos, aleatoriamente determinado, �indo o 
�ual ser� automaticamente encerrada a recepção de lances� 
 
����� � �ncerrado o pra�o pre�isto no item anterior, o sistema abrir� oportunidade para �ue 
o autor da o�erta de �alor mais bai�o e os das o�ertas com preços até de� por cento superior 
��uela possam o�ertar um lance �inal e �ec�ado em até cinco minutos, o �ual ser� si�iloso 
até o encerramento deste pra�o� 



�
�
�
�
�
�

ESTAD� D� RI� GRANDE D� N�RTE 

PREFEITUR� MUNICIP�L DE S�� FR�NCISC� D� �ESTE 

Rua Sã� ��a������� �� �� � ������ � �E�� ���������� 
T���� ���� �������������� � �N��� ������������������ 

 
����� � �p�s o término dos pra�os estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenar� 
os lances se�undo a ordem crescente de �alores� 
 
������� � �ão �a�endo lance �inal e �ec�ado classi�icado na �orma estabelecida nos itens 
anteriores, �a�er� o reinício da etapa �ec�ada, para �ue os demais licitantes, até o m��imo 
de tr�s, na ordem de classi�icação, possam o�ertar um lance �inal e �ec�ado em até cinco 
minutos, o �ual ser� si�iloso até o encerramento deste pra�o� 
 
����� � �oder� o pre�oeiro, au�iliado pela e�uipe de apoio, justi�icadamente, admitir o 
reinício da etapa �ec�ada, caso nen�um licitante classi�icado na etapa de lance �ec�ado 
atender �s e�i��ncias de �abilitação 
 
��� � Somente serão aceitos os lances cujos �alores �orem in�eriores ao último lance �ue 
ten�a sido anteriormente re�istrado no sistema� 
 
��� � �ão serão aceitos dois ou mais lances de mesmo �alor, pre�alecendo a�uele �ue �oi 
recebido e re�istrado em primeiro lu�ar pelo sistema eletr�nico� 
 
��� � �urante a Sessão �ública do �re�ão �letr�nico, os licitantes serão in�ormados em 
tempo real, do �alor do menor lance re�istrado, �edado a identi�icação do seu detentor� 
 
��� � O sistema in�ormar� a proposta de maior desconto imediatamente ap�s o 
encerramento da etapa de lances ou, �uando �or o caso, ap�s ne�ociação e decisão pelo 
pre�oeiro acerca da aceitação do lance de menor �alor� 
 
��� � �o caso de descone�ão com o �re�oeiro, no decorrer da etapa competiti�a do �re�ão 
�letr�nico, o sistema eletr�nico poder� permanecer acessí�el aos licitantes para recepção 
dos lances, retornando o �re�oeiro, �uando possí�el, sua atuação no certame, sem prejuí�o 
dos atos reali�ados� 
 
����� � �uando a descone�ão persistir por tempo superior a �� �de�� minutos, a Sessão do 
�re�ão �letr�nico ser� suspensa e ter� reinício, somente, ap�s a comunicação e�pressa 
aos participantes� 
 
��� � � sessão pública do pre�ão s� estar� concluída depois de declarados os �encedores 
em cada item do certame e encerrado o pra�o para mani�estação de intenção de 
interposição de recurso, cabendo aos licitantes manterem�se conectados ao sistema até o 
�inal desta etapa� 
 
��� � � ordem de apresentação pelos licitantes é utili�ada como um dos critérios de 
classi�icação, de maneira �ue s� poder� �a�er empate entre propostas i�uais �não se�uidas 
de lances�, ou entre lances �inais da �ase �ec�ada do modo de disputa aberto e �ec�ado� 
 
 
���� � �a�endo e�entual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate ser� 
a�uele pre�isto no art� ��, � ��, da �ei n� �����, de ����, asse�urando�se a pre�er�ncia, 
sucessi�amente, aos bens produ�idos� 
 
������ � no pais� 
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������ � por empresas brasileiras� 
 
������ � por empresas �ue in�istam em pes�uisa e no desen�ol�imento de tecnolo�ia no 
�aís� 
 
���� � �ersistindo o empate, a proposta �encedora ser� sorteada pelo sistema eletr�nico 
dentre as propostas empatadas� 
 
���� � �ncerrada a etapa de en�io de lances da sessão pública, o pre�oeiro de�er� 
encamin�ar, pelo sistema eletr�nico, contraproposta ao licitante �ue ten�a apresentado o 
mel�or preço, para �ue seja obtida mel�or proposta, �edada a ne�ociação em condiç�es 
di�erentes das pre�istas neste �dital� 
 
���� � � ne�ociação ser� reali�ada por meio do sistema, podendo ser acompan�ada pelos 
demais licitantes� 
 
���� � O pre�oeiro solicitar� ao licitante mel�or classi�icado �ue, no pra�o de �� �duas� 
�oras, en�ie a proposta ade�uada ao último lance o�ertado ap�s a ne�ociação reali�ada, se 
ac�ar necess�rio, acompan�ada, se �or o caso, dos documentos complementares, �uando 
necess�rios � con�irmação da�ueles e�i�idos neste �dital e j� apresentados� 
 
���� � �a �ip�tese da proposta ou do lance de menor �alor não ser aceito ou se o licitante 
�encedor desatender �s e�i��ncias �abilitat�rias, o �re�oeiro e�aminar� a proposta ou 
lance subse�uente, �eri�icando a sua aceitabilidade e procedendo � sua �abilitação na 
ordem de classi�icação, se�undo o critério do maior desconto e assim sucessi�amente até 
a apuração de uma proposta ou lance �ue atenda ao edital� 
 
���� � �a�endo con�eni�ncia da �dministração, poderão ser solicitados, a �ual�uer tempo, 
testes e an�lises dos produtos entre�ues junto � �dministração, cujas despesas correrão 
por conta do licitante� 
 
���� � �ncerrada a etapa de ne�ociação, o pre�oeiro e�aminar� a proposta classi�icada em 
primeiro lu�ar �uanto � ade�uação ao objeto e � compatibilidade do preço em relação ao 
m��imo estipulado para contratação neste �dital e em seus ane�os, obser�ado o disposto 
no par��ra�o único do art� �� e no � �� do art� �� do �ecreto n�� ������������ 
 
�� � ���ILIT�ÇÃO 
 
��.� � ���ILIT�ÇÃO �UR�DIC� 
 
������ � Re�istro comercial ou certi�icado de micro empreendedor, no caso de empresa 
indi�idual, de�idamente re�istrado em �r�ão competente� 
 

������ � �to constituti�o, estatuto ou contrato social em �i�or, de�idamente re�istrado na 
�unta �omercial, em se tratando de sociedades comerciais� 
 

�������� � Os documentos em apreço de�erão estar acompan�ados de todas as alteraç�es 
ou da consolidação respecti�a� 
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������ � �to constituti�o de�idamente re�istrado no �art�rio de Re�istro �i�il de �essoas 
�urídicas tratando�se de sociedades simples, acompan�ado de pro�a da diretoria em 
e�ercício� 
 
������ � ��pia da �édula de �dentidade e ��� dos s�cios da licitante�  
 
������ � D��������� ������ �� ��������� de e�ist�ncia �ísica da empresa acompan�ada de 
�otos das instalaç�es internas e e�ternas �ue identi�i�uem a locali�ação� �e�endo ela est� 
locali�ada dentro do �unicípio de �atal�R��  
 
������ � �erti�icado do �osto Re�endedor, emitido pela ��� � ���ncia �acional de �etr�leo� 
 
������ � �s declaraç�es relacionadas na �ondição ������ e ������ de�erão ser emitidas em 
papéis timbrados dos �r�ãos ou �mpresas �ue as e�pedirem� 
 
������� � O representante le�al �ue assinar pela empresa licitante os documentos de �ue 
trata as �ondiç�es ������ e ������, de�er� estar credenciado para esse �im e compro�ar 
essa condição se ao �re�oeiro assim �ier a e�i�ir� 
 
 ��.� � REGUL�RID�DE FISC�L� 
 
������ � �ro�a de inscrição no �adastro �acional da �essoa �urídica � �����      
                       
������ � �ro�a de inscrição no �adastro de �ontribuintes �stadual e�ou �unicipal�  
 
������ � �ertidão �onjunta �e�ati�a de �ributos �ederais e �i�ida �ti�a da �nião, 
abran�endo inclusi�e as contribuiç�es sociais pre�istas nas alíneas �a� a �d� do � único do 
art� ��, da �ei �ederal n� �����, de ��, de jun�o d� ����, emitida pela �rocuradoria �eral 
da �a�enda �acional e a Secretaria da Receita �ederal do �rasil� 
 
������ � �erti�icado de Re�ularidade de Situação � �RS, relati�o ao ���S� 
 
������ � �ertidão �e�ati�a de �ébito do �stado do domicílio ou sede da licitante�                                                      
          
������ � �ertidão �e�ati�a dos �ributos �unicipais, do domicílio ou sede da licitante�  
                                                                   
������ � �ertidão �e�ati�a de �ébitos �rabal�istas, �ornecida pela �ustiça do �rabal�o�    
 
��.� � �U�LIFIC�ÇÃO T�CNIC�� 
 
������� �o mínimo �� �um� atestado de capacidade técnica emitido por pessoa do direito 
público ou pri�ado, �ue compro�em �ue o licitante prestou ou est� prestando, a contento, o 
�ornecimento do objeto em características compatí�eis ao deste pre�ão� 
 
��.� � �U�LIFIC�ÇÃO ECONÔMICO�FIN�NCEIR�� 
 
������ � �ertidão �e�ati�a de �al�ncia ou �oncordata, e�pedida nos últimos �� �������� ����, 
pelo�s� �r�ão�s� distribuidor�es� da sede da pessoa jurídica correspondente da �omarca da 
sede da licitante� 
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������ � �alanço patrimonial e demonstraç�es cont�beis do último e�ercício social, j� 
e�i�í�eis e apresentados na �orma da lei, �ue compro�em a boa situação �inanceira da 
empresa, �edada a sua substituição por balancetes ou balanços pro�is�rios, podendo ser 
atuali�ados, �uando encerrados �� mais de �� �tr�s� meses da data de apresentação da 
proposta, tomando como base a �ariação, ocorrida no período, do ������ ��R�� �� 
�R��OS � ��S�O���������� ����R�� � ������, publicado pela �undação �etúlio 
�ar�as � ��� ou de outro indicador �ue o �en�a substituir� 
 
              a��� a demonstração da boa situação �inanceira ser� a�aliada 
pelos �ndices de �i�uide� �eral ����, Sol��ncia �eral �S�� e �i�uide� �orrente ����, 
resultantes da aplicação das se�uintes ��rmulas� 
 
�� � ����O ��R������� � R��������� � �O��O �R��O 
        ��SS��O ��R������� � �������� � �O��O �R��O 
 
S� ��������������������O �O��������������������         
         ��SS��O ��R������� � �������� � �O��O �R��O 
 
�� �����O ��R������� 
        ��SS��O ��R������� 
 
    a����� as ��rmulas de�erão estar de�idamente aplicadas em 
memorial de c�lculos juntado ao balanço� 
 
    a����� caso o memorial não seja apresentado, a �omissão de 
�adastramento reser�a�se o direito de e�etuar os c�lculos� 
 
    a����� se necess�ria a atuali�ação do balanço e do patrim�nio 
lí�uido, de�er� ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de 
c�lculo correspondente� 
 
O�SER��Ç�ES� serão considerados aceitos como na �orma da lei o balanço patrimonial 
e demonstraç�es cont�beis assim apresentados� 
 
 �� sociedades re�idas pela �ei �ederal n�� �������� �sociedade an�nima�� 
 
  � re�istrados e ar�ui�ados na �unta �omercial da sede ou domicílio da 
licitante ou ��� � �scrituração �ont�bil �i�ital� 
  �  publicados em �i�rio O�icial� 
  �  publicados em jornal de �rande circulação� 
  � por �otoc�pia re�istrada ou autenticada na �unta �omercial da sede ou 
domicílio da licitante� 
 
 �� sociedade limitada ������� 
 
  � �otoc�pia do �alanço e das �emonstraç�es �ont�beis de�idamente 
re�istrados ou autenticados na �unta �omercial da sede ou domicílio da licitante ou ��� � 
�scrituração �ont�bil �i�ital� 
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 �� sociedades sujeitas ao re�ime estabelecido na �ei �omplementar n�� ��� de �� 
de de�embro de ���� � �ei das �icroempresas e das �mpresas de �e�ueno �orte 
�S�����S�� 
  � �otoc�pia do �alanço e das �emonstraç�es �ont�beis de�idamente 
re�istrados ou autenticados na �unta �omercial da sede ou domicílio da licitante ou ��� � 
�scrituração �ont�bil �i�ital� 
 
 �� sociedade criada no e�ercício em curso� 
 
  � �otoc�pia do �alanço de �bertura, de�idamente re�istrado ou autenticado 
na �unta �omercial da sede ou domicílio da licitante� 
 
            �� O balanço �atrimonial de�er� estar re�istrado na �unta �omercial da Sede da 
�icitante� 
 
 �� o balanço patrimonial e as demonstraç�es cont�beis de�erão estar assinados por 
�ontador ou por outro pro�issional e�ui�alente, de�idamente re�istrado no �onsel�o 
Re�ional de �ontabilidade� 
 
������ � � documentação acima elencada de�er� estar com �i��ncia plena na data 
desi�nada para sua an�lise� �o caso de documentos �ue ���� ��� �������� não constem 
data de e�pedição recente, �ica dispensada essa e�i��ncia� 
 
������ � Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para �abilitação 
de�erão estar� 
 

�������� � em nome da licitante e, pre�erencialmente, com número do ���� e com o 
endereço respecti�o� 
 
   a� se a licitante �or a matri�, todos os documentos de�erão estar em 
nome da matri�� 
 
   b� se a licitante �or a �ilial, todos os documentos de�erão estar em 
nome da �ilial, e�ceto a�ueles documentos �ue, pela pr�pria nature�a, compro�adamente, 
�orem emitidos somente em nome da matri�� 
 
�������� � datados dos últimos �� ��������� ���� até a data de abertura do en�elope 
�roposta, �uando não ti�er pra�o estabelecido pelo �r�ão competente e�pedidor� 
 

a� não se en�uadram no pra�o de �ue trata o item anterior os 
documentos cuja �alidade é indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade 
técnica� 
 
������� � serão aceitas somente documentos le�í�eis� 
 
�������� � não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas� 
 
�������� � o �re�oeiro reser�a�se ao direito de solicitar o ori�inal de �ual�uer documento, 
sempre �ue ti�er dú�ida e jul�ar necess�rio� 
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�� � DO �ULG�MENTO E D� DES�U�LIFIC�ÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 

���� � �epois de e�aminados e jul�ados os documentos apresentados para e�eito de 
�abilitação das licitantes, mediante con�ronto com as condiç�es deste �dital, serão 
des�uali�icados e não aceitos a�ueles �ue não atenderem �s e�i��ncias a�ui estabelecidas� 
 

���� � �uando todas as licitantes �orem inabilitadas, o �re�oeiro poder� �i�ar�l�es o pra�o 
de �� ������ ���� ����� para a apresentação de no�os documentos escoimados das causas 
re�eridas no ato inabilitat�rio� 
 

������ � Serão e�i�idos para reapresentação apenas os documentos des�uali�icados e não 
aceitos� 
 

������ � os licitantes poderão abdicar do pra�o estabelecido, de comum acordo� 
 
�� � D� IMPUGN�ÇÃO DO �TO CON�OC�T�RIO 
 
���� � �té �� ������ ���� ����� antes da data �i�ada para o recebimento das propostas de 
preços, �ual�uer pessoa poder� solicitar esclarecimentos, pro�id�ncias ou impu�nar o ato 
con�ocat�rio do �re�ão� 
 

������ � �aber� ao �re�oeiro decidir sobre a petição no pra�o de �� ������ � ������� ������ 
 

������ � �col�ida a petição contra o ato con�ocat�rio, ser� desi�nada no�a data para a 
reali�ação do certame� 
 
��� DOS RECURSOS 
 

���� � � mani�estação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, de�er� ser 
�eita ao �inal da sessão, com re�istro em ata da síntese das suas ra��es de recorrer, nos 
casos de� 
 

������ � jul�amento das propostas� 
 

������ � �abilitação ou inabilitação da licitante� 
 

������ � outros atos e procedimentos� 
 
������ � Ser� concedido o pra�o de �� �trinta� minutos ap�s o encerramento da sessão para 
mani�estação de intenção de recurso� 
 

���� � � �alta de mani�estação imediata e moti�ada da intenção de interpor recurso, no 
momento da sessão deste �re�ão, implicar� decad�ncia e preclusão desse direito da 
licitante, podendo a �re�oeira adjudicar o objeto � licitante �encedora� 
 

������ � ��istindo intenção de interpor recurso, a licitante de�er� mani�est��la ao �re�oeiro, 
e�plicitando sucintamente suas ra��es, imediatamente ap�s a di�ul�ação da licitante 
�encedora� 
 
���� � Ser� concedida, a licitante �ue mani�estar a intenção de interpor recurso, o pra�o de 
�� ������ ���� para apresentação da petição de�idamente �undamentada� 
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���� � �s demais licitantes �icam, desde lo�o, intimadas a apresentar contra�ra��es no 
mesmo pra�o, a contar do término do pra�o do recorrente, sendo�l�es asse�urada �ista 
imediata dos autos� 
 

���� � O recurso contra decisão do pre�oeiro não ter� e�eito suspensi�o� 
 

���� � O acol�imento do recurso importar� a in�alidação apenas dos atos insuscetí�eis de 
apro�eitamento� 
 
������ � �aber� a autoridade superior a �djudicação e �omolo�ação do resultado da 
licitação, ap�s recursos interposto contra os atos do �re�oeiro� 
 

���� � Os autos do processo permanecerão com �ista �ran�ueada aos interessados na 
�re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R�, em dias úteis e nos �or�rios de ���� 
�s ����� �oras�  
 
�� � D�S RESPONS��ILID�DES E O�RIG�Ç�ES D�S P�RTES 
 

���� � �aberão � licitante �encedora, sem prejuí�o do constante do �ermo de �icitação, 
�ne�o � deste �dital, as obri�aç�es constantes da �inuta do �ontrato e �R�, �ne�o ��� deste 
�dital� 
 
���� � �aberão � �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R�, sem prejuí�o do 
constante do �ermo de Re�er�ncia, �ne�o � deste �dital, as obri�aç�es constantes da 
�inuta do �ontrato, �ne�o ��� deste �dital� 
 
�� � D�S CONDIÇ�ES E �SSIN�TUR� DO CONTR�TO 
 

���� � �indo o processo licitat�rio, a licitante �encedora ser� con�ocada a assinar o �ermo 
de �ontrato� 
 

���� � Se a licitante �encedora não comparecer dentro do pra�o de �� �cinco� dias, contados 
a partir da data de sua con�ocação, para assinar o �ermo de �ontrato ou aceitar instrumento 
e�ui�alente, con�orme o caso ��ota de �mpen�o��arta �ontrato��utori�ação�, sob pena de 
decair do direito � contratação, sem prejuí�o das sanç�es pre�istas neste �dital� 
 
������ � �lternati�amente � con�ocação para comparecer perante o �r�ão ou entidade para 
a assinatura do �ermo de �ontrato, a �dministração poder� encamin���lo para assinatura, 
mediante de�olução postal �sede��, e, de�idamente apresentado compro�ante de en�io no 
pra�o de �� ��inte e �uatro� �oras, ap�s data de seu recebimento�  
 
������ � Se a proposta ou o lance de maior desconto não �or aceit��el ou se a licitante 
desatender �s e�i��ncias �abilitat�rias, o �re�oeiro e�aminar� a proposta ou o lance 
subse��ente, �eri�icando a sua aceitabilidade e procedendo � sua �abilitação� na ordem de 
classi�icação, e assim sucessi�amente, até a apuração de uma proposta ou lance �ue 
atenda ao �dital� 
 

������ � Ocorrendo a situação re�erida no subitem anterior, o �re�oeiro poder� ne�ociar 
com a licitante para �ue seja obtido preço mel�or� 
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���� � �té a assinatura do �ontrato a proposta da licitante �encedora poder� ser 
desclassi�icada se a �re�eitura �unicipal ti�er con�ecimento de �ato desabonador � sua 
�abilitação, con�ecido ap�s o jul�amento� 
 

���� � Ocorrendo a desclassi�icação da proposta da licitante �encedora por �atos re�eridos 
no item anterior, a �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste poder� con�ocar as 
licitantes remanescentes obser�ando o disposto neste �dital e a ordem �inal de classi�icação 
das propostas� 
 
���� � O contrato poder� ser anulado�cancelado a �ual�uer tempo independentemente de 
noti�icação ou interpelação judicial ou e�trajudicial, com base nos moti�os pre�istos nos 
arti�os �� e ��, e ��, da �ei �ederal n� ��������� 
 
���� � �or descumprimento de �uais�uer obri�aç�es assumidas pela participação no 
processo licitat�rio, poderão ser aplicadas � licitante �encedora as penalidades pre�istas na 
�ei �ederal n� �������� c�c a �ei �ederal n� ������������  
 
���� � � associação da licitante �encedora com outrem, a cessão ou trans�er�ncia, total ou 
parcial, bem como a �usão, cisão ou incorporação s� serão admitidas �uando apresentada 
a documentação comprobat�ria �ue justi�i�uem �uais�uer das ocorr�ncias e com o 
consentimento pré�io e por escrito da �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste e 
desde �ue não a�etem a e�ecução objeto desta licitação� 
 
�� � DO CONTR�TO 
 
���� � �omo condição de celebração do �ermo de �ontrato, a licitante de�er� manter as 
mesmas condiç�es de �abilitação e�i�idas na licitação� 
 
���� � �a �ip�tese da licitante não atender a condição acima ou recusar�se a assinar o 
�ontrato sem apresentar pertinente justi�icati�a, a �re�eitura �unicipal de São �rancisco do 
Oeste con�ocar� a se�unda licitante classi�icada e, assim, sucessi�amente, se �or o caso, 
na ordem de classi�icação sem prejuí�o da aplicação das penalidades� 
 
���� � Outras condiç�es tais como �i��ncia, Obri�aç�es da �ontratante, Obri�aç�es da 
�ontratada, �ra�o de �ntre�a, �arantias, �ondiç�es de �a�amento e Sanç�es, constam da 
�inuta do �ontrato, parte inte�rante deste �dital, �ue de�er� ser obser�ada pela licitante 
antes de �ormular a proposta de preços� 
 
�� � D� �LTER�ÇÃO DO CONTR�TO 
 

���� � O �ontrato a ser �irmado poder� ser alterado nos casos pre�istos no art� �� e ��, da 
�ei �ederal ��������, desde �ue �aja interesse da �re�eitura �unicipal de São �rancisco do 
Oeste com a apresentação das de�idas justi�icati�as ade�uadas a este �re�ão� 
 

�� � DO �UMENTO OU SUPRESSÃO 
 

���� � �o interesse da �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R� o �alor inicial 
atuali�ado do �ontrato poder� ser aumentado ou suprimido até o limite de ��� ��inte e cinco 
por cento�, con�orme disposto no art� ��, �� �� e ��, da �ei �ederal n� ��������� 
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���� � a licitante �encedora �ica obri�ada a aceitar, nas mesmas condiç�es contratuais, os 
acréscimos ou supress�es �ue se �i�erem necess�rio� e 
 

���� � nen�um acréscimo ou supressão poder� e�ceder o limite estabelecido nesta 
condição, e�ceto as supress�es resultantes de acordo entre as partes� 
 

�� � D� DESPES� 
 
���� � �s despesas com o �ornecimento do combustí�eis de �ue trata o objeto, correr� � 
conta dos recursos consi�nados no Orçamento �eral do �unicípio de São �rancisco do 
Oeste�R� nas �ti�idades� �� � ����������������������������� � aç�es �oltadas ao �abinete 
do pre�eito� ��� � ����������������������������� � ����� � atenção b�sica �i�o �pab �i�o�� 
��� � ����������������������������� � aç�es �oltadas a secretaria municipal de saúde� ��� 
� ������������������������������ � ����� � média e alta comple�idade �����, ��� � 
����������������������������� � �tenção �rim�ria � �aptação �onderada e ��� � 
����������������������������� � ����� � assist�ncia �armac�utica b�sica ����� 
 
�� � D�S PEN�LID�DES 
 
���� � �ela ine�ecução total ou parcial do �ontrato, resultante deste �re�ão ou pelo 
descumprimento dos pra�os e demais obri�aç�es assumidas, a �re�eitura �unicipal de São 
�rancisco do Oeste�R� poder�, �arantida a pré�ia de�esa, aplicar � licitante �encedora as 
sanç�es a se�uir relacionadas� 
 
������ � ad�ert�ncia� 
 

������ � multa de ��� �de� por cento� sobre o �alor total do �ontrato, no caso de ine�ecução 
total do contrato� 
 

������ � multa de �,�� �cinco décimos por cento� por dia de atraso e por ocorr�ncia, até o 
m��imo de ��� �de� por cento� sobre o �alor total do �ontrato, �uando a licitante �encedora, 
injusti�icadamente ou por moti�o não aceito pela �re�eitura �unicipal de São �rancisco do 
Oeste�R� dei�ar de atender totalmente � Ordem de �ompra ou � solicitação pre�istas deste 
�dital� 
 

������ � multa de �,�� �tr�s décimos por cento� por dia de atraso e por ocorr�ncia, até o 
m��imo de ��� �de� por cento� sobre o �alor total do �ontrato, �uando a licitante �encedora, 
injusti�icadamente ou por moti�o não aceito pela �re�eitura �unicipal de São �rancisco do 
Oeste�R� atender parcialmente � Ordem de �ompra ou � solicitação pre�ista deste �dital� 
 

������ � suspensão tempor�ria de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
�re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R�, por até �� ������� �����  
 
O�SER��ÇÃO� �s multas pre�istas nos subitens ������, ������ e ������ desta �ondição 
serão recol�idas no ����� ������ �� �� �������� ����, contados da comunicação o�icial� 
 

���� � �icar� impedida de licitar e de contratar com a �dministração �ública, pelo pra�o de 
��� �� ������� ����, �arantido o direito pré�io da citação e da ampla de�esa, en�uanto 
perdurarem os moti�os determinantes da punição ou até �ue seja promo�ida a reabilitação 
perante a pr�pria autoridade �ue aplicou a penalidade, a licitante �ue� 
 

������ � ensejar o retardamento da e�ecução do objeto deste �re�ão� 
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������ � não manti�er a proposta, injusti�icadamente� 
 
������ � comportar�se de modo inid�neo� 
 
������ � �i�er declaração �alsa� 
 
������ � cometer �raude �iscal� 
 
������ � �al�ar ou �raudar na e�ecução do �ontrato� 
 
������ � não celebrar o contrato� 
 
������ � dei�ar de entre�ar documentação e�i�ida no certame� 
 
������ � apresentar documentação �alsa� 
 
���� � �lém das penalidades citadas, a licitante �encedora �icar� sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no �adastro de �ornecedores da �re�eitura �unicipal de 
São �rancisco do Oeste�R� e, no �ue couber, �s demais penalidades re�eridas no �apítulo 
��, da �ei �ederal n�� ���������  
 

���� � �ompro�ado impedimento ou recon�ecida �orça maior, de�idamente justi�icado e 
aceito pela �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R� em relação a um dos e�entos 
arrolados na �ondição ����, a licitante �encedora �icar� isenta das penalidades 
mencionadas� 
 
���� � �s sanç�es de ad�ert�ncia e de impedimento de licitar e contratar com a �re�eitura 
��unicipal de São �rancisco do Oeste�R� poderão ser aplicadas � licitante �encedora, 
juntamente com a de multa, descontando�a dos pa�amentos a serem e�etuados� 
 
�� � D� RESCISÃO  
 
���� � � ine�ecução total ou parcial do �ontrato enseja a sua rescisão, con�orme disposto 
nos arti�os �� a ��, da �ei �ederal no ��������� 
 
���� � � rescisão do �ontrato poder� ser� 
 
������ � determinada por ato unilateral e escrita da �re�eitura �unicipal de São �rancisco do 
Oeste�R� nos casos enumerados nos incisos � a ��� e ���� do art� ��, da �ei mencionada, 
noti�icando�se a licitante �encedora com a anteced�ncia mínima de �� �trinta� dias� ou 
 
������ � ami���el, por acordo entre as partes, redu�ida a termo no processo da licitação, 
desde �ue �aja con�eni�ncia para a �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R�� 
 
������ � caracteri�ada �ual�uer �ip�tese de ine�ecução total ou parcial das condiç�es 
estabelecidas na �ta de Re�istro de �reços ou nos pedidos dela decorrentes� 
 
������ � judicial, nos termos da le�islação �i�ente sobre a matéria� 
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���� � � rescisão administrati�a ou ami���el ser� precedida de autori�ação escrita e 
�undamentada da autoridade competente� 
 
������ � Os casos de rescisão contratual serão �ormalmente moti�ados nos autos do 
processo, asse�urado o contradit�rio e a ampla de�esa� 
 
�� � D� FISC�LI��ÇÃO 
 

���� � � �estão do contrato ser� reali�ada pelo �estor de �ontrato desi�nado pela 
�re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R� atra�és de portaria� �ele�one� �����
���� � ���������, ��mail� p�contratosoeste��mail�com� 
 
���� � �s decis�es e pro�id�ncias �ue ultrapassarem a compet�ncia do �estor de �ontrato 
desi�nado de�erão ser solicitadas � Ordenadora de �espesas da �re�eitura �unicipal de 
São �rancisco do Oeste�R� em tempo ��bil para a adoção das medidas con�enientes� 
 
���� � � atestação das �aturas correspondentes ao �ornecimento dos produtos caber� ao 
�estor de �ontrato, desi�nado para esse �im� 
 
�� � D� LI�UID�ÇÃO E P�G�MENTO 
 

���� � �p�s recebida a documentação, o setor de protocolo encamin�ar� para o �estor de 
�ontrato respons��el pelo atesto, lo�o em se�uida, encamin�ar� para o setor cont�bil para 
li�uidação da despesa, obedecendo o pra�o m��imo de �� dias� 

 

������ � O respons��el pelo atesto da pertinente despesa, con�erir� a documentação 
le�almente e�i�í�el para e�eito do adimplemento da obri�ação, �eri�icando, junto aos 
respecti�os �r�ãos e�pedidores, as autenticidades das certid�es de re�ularidade 
apresentadas, bem como se o objeto atendem �s especi�icaç�es e condiç�es deste contrato, 
assim como estabelece o art� �� da �ei n� �����, de �� de março de ����, de modo �ue, em 
não sendo detectada pend�ncia, ser� emitido o atesto� 
 
���� � O pa�amento decorrente do �ornecimento do objeto desta licitação ser� e�etuado pela 
Secretaria �unicipal de �inanças, por processo le�al, ap�s a emissão das �otas 
�iscais��aturas �em duas �ias�, �a�endo menção ao P����� E��������� �� ��������, o �ual 
ser� pa�o atra�és de c�e�ue nominati�o, �rans�er�ncia ou Ordem �anc�ria, em �a�or da 
�D�UC�T�RI�, até, no m��imo �� �trinta� dias ap�s a apresentação da re�erida �ota �iscal� 
�s �otas �iscais��aturas de�em ser encamin�adas ao setor de �rotocolo do �unicípio, 
de�idamente atestadas e acompan�adas das �ertid�es de Re�ularidade para com as 
Receitas �ederal, �stadual e �unicipal, ���S e �rabal�ista com os pra�os de �alidade 
de�idamente atuali�ados�  
 
���� � �aso deseje receber o pa�amento por meio de dep�sito�trans�er�ncia, a empresa 
de�er� �ornecer o nome do �anco, o número da conta e respecti�a ���ncia� 
 
���� � � �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R� �ica reser�ado ao direito de não 
e�eti�ar o pa�amento se, no ato da entre�a e aceitação do material �ornecido pela 
�D�UDIC�T�RI�, não esti�erem de acordo com as especi�icaç�es estipuladas no �ne�o � 
deste �dital� 
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���� � �m caso de irre�ularidade na emissão dos documentos �iscais, o pra�o de pa�amento 
ser� contado a partir de sua reapresentação, desde �ue de�idamente re�ulari�ados� 
 

���� � �o caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusi�e na �ota 
�iscal��atura, serão estes restituídos � CONTR�T�D�, para as correç�es solicitadas, não 
respondendo a �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R� por �uais�uer encar�os 
resultantes de atrasos na li�uidação dos pa�amentos correspondentes� 
 
���� � O pa�amento ser� e�etuado de acordo com a Resolução �������� � ����R�, 
alterada pela Resolução �������� � ����R�, subsidiada pelo art� �� da �ei ��������, 
obedecendo a ordem cronol��ica dos credores cujas despesas j� �oram li�uidadas� 
 

�� � D�S DISPOSIÇ�ES FIN�IS 
 
���� � � �acultada ao �re�oeiro ou � �utoridade Superior, em �ual�uer �ase da licitação, a 
promoção de dili��ncia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
�edada a inclusão posterior de documento ou in�ormação �ue de�eria constar dos en�iados 
na �orma deste �dital� 
 
���� � �ica asse�urado � �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R� o direito de, 
no interesse da �dministração, anular ou re�o�ar, a �ual�uer tempo, no todo ou em parte, 
a presente licitação, dando ci�ncia aos participantes, na �orma da le�islação �i�ente� 
 
���� � �s proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R� não ser�, em nen�um 
caso, respons��el por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitat�rio� 
 
���� � �s proponentes são respons��eis pela �idelidade e le�itimidade das in�ormaç�es e 
dos documentos apresentados em �ual�uer �ase da licitação� 
 
���� � �p�s a apresentação da proposta, não caber� desist�ncia, sal�o por moti�o justo 
decorrente de �ato super�eniente e aceito pelo �re�oeiro� 
 
���� � �a conta�em dos pra�os estabelecidos neste �dital e seus �ne�os, e�cluir�se�� o 
dia do início e incluir�se�� o do �encimento� S� se iniciam e �encem os pra�os em dias de 
e�pediente na �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R�� 
 
���� � O desatendimento de e�i��ncias �ormais não essenciais, não importar� no 
a�astamento da licitante, desde �ue seja possí�el a a�erição da sua �uali�icação e a e�ata 
compreensão da sua proposta, durante a reali�ação da sessão pública deste �re�ão 
�letr�nico� 
 
���� � �ste �dital ser� �ornecido a �ual�uer interessado, na Sala da �omissão �ermanente 
de �icitação da �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R�, sediada na Rua São 
�rancisco, ��, �entro�  
 
���� � �nte�ra este �dital, o �ermo de Re�er�ncia ��ne�o ��, �odelos de �eclaraç�es ��ne�o 
��� e �inuta do �ermo de �ontrato ��ne�o �����  
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����� � �ual�uer pedido de esclarecimento em relação a e�entuais dú�idas na interpretação 
do presente �dital e seus �ne�os de�er� ser encamin�ado, por escrito, ao �re�oeiro, na 
�re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R�� 
 
������� � �s dú�idas a serem dirimidas por tele�one serão somente a�uelas de ordem 
estritamente in�ormal� 
 
����� � � �omolo�ação do resultado desta licitação não implicar� em direito � e�ecução do 
objeto licitado� 
 
����� � �os casos omissos aplicar�se�ão as demais disposiç�es constantes da �ei �ederal 
n� ������, de �� de jul�o de ����� �ei �ederal n� �����, de �� de jun�o de ���� e alteraç�es 
posteriores �ue l�e �oram introdu�idas� �ei �ederal n� �����, de �� de setembro de ����� 
�ei �omplementar n� ��������, alterada pela �ei �omplementar n� �������� e �ecreto 
�unicipal ��������� 
 
����� � �ica eleito o �oro da �omarca de �au dos �erros, �stado do Rio �rande do �orte, 
para solucionar �uais�uer �uest�es oriundas desta licitação� 
 
 

São �rancisco do Oeste�R�, �� de janeiro de ���� 
 
 
 
 
 
 

�isel� �or�írio �a�alcante 
SECRET�RI� MUNICIP�L 

 
 
 
 
 
 

�oão �aulo �erreira de �oraes 
PREGOEIRO 
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�NE�O I � TERMO DE REFER�NCI� 
 

� � INTRODUÇÃO E ��SE LEG�L 
 
��� � � elaboração deste �ermo de Re�er�ncia est� sendo �eito pelas disposiç�es le�ais contidas 
na �ei �ederal n� ������, de �� de jul�o de ����� �ecreto �ederal n� �����, de �� de a�osto de 
���� e alteraç�es posteriores e pelo �ecreto �ederal n� �����, de �� de janeiro de ����, 
subsidiariamente pela �ei �ederal n� �����, de �� de jun�o de ���� e alteraç�es posteriores �ue 
l�e �oram introdu�idas� 
 
� � O��ETO� 
  
��� � ��uisição de combustí�eis na �apital do �stado do Rio �rande do �orte, destinados ao 
abastecimento da �rota de �eículos deste �unicípio, a �im de suprir as necessidades da Secretaria 
�unicipal de Saúde e Saneamento e do �abinete do �re�eito, durante o e�ercício de ����, tudo 
de con�orme com as especi�icaç�es contidas neste ��R�O �� R���R������ 
 
��� � a empresa �encedora de�er� ter unidade de abastecimento locali�ado dentro dos limites 
territoriais da cidade do �atal�R�� �e�endo apresentar declaração �ue est� situada ou possui 
unidade de abastecimento na delimitação demarcada� 
 
� � ESPECIFIC�Ç�ES DO O��ETO�   
�

�

�

ITEM DESCRIÇÃO UND �TD 
��LOR M�DIO 
�NP ���������� 

DESCONTO 

� 
�asolina �omum, de acordo com a le�islação 
�i�ente da ���, con�orme norma ����� 

�itro ������ R� �,�� � 

� �leo �iodiesel S���� �itro ������ R� �,�� � 

 

� � �USTIFIC�TI���  
 

��� � �usti�icamos �ue a compra dos combustí�eis acima especi�icados, torna�se necess�ria e 
indispens��el ao pleno desen�ol�imento das aç�es técnicas e administrati�as �ue serão 
e�ecutadas pela Secretaria �unicipal de Saúde e Saneamento e do �abinete do �re�eito, no 
tocante as �ia�ens com pacientes clínicos �ue necessitem de atendimento na capital do estado, 
bem como o deslocamento do �estor deste �unicípio �ara em busca de aç�es e incenti�os para 
os a população deste �unicípio� �esta �orma, �arantido a �ualidade dos ser�iços o�erecidos a 
todos os munícipes�  
 
� � CR�TERIOS P�R� EL��OR�ÇÃO D� PROPOST� DE PREÇOS 
 
��� � Ser emitida por computador, redi�ida com clare�a, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelin�as, de�idamente datadas e assinadas, bem como rubricada todas as �ol�as� 
 
��� � �onter a ra�ão social da licitante, �������, endereço com o ���, número de tele�one 
e�ou �a�, banco, a��ncia e os respecti�os c�di�os e o n� da conta corrente para e�eito de emissão 
de �ota de �mpen�o e posterior pa�amento� 
 
��� � �onter o preço total da proposta� 
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��� � � �alidade da proposta �pra�o em dias consecuti�os� não poder� ser in�erior a �� �sessenta� 
dias a contar da data da apresentação da proposta de preços� 
 
� � DOT�ÇÃO ORÇ�MENT�RI�� 
 
��� � �s despesas com o �ornecimento do combustí�eis de �ue trata o objeto, correr� � conta 
dos recursos consi�nados no Orçamento �eral do �unicípio de São �rancisco do Oeste�R� nas 
�ti�idades� �� � ����������������������������� � aç�es �oltadas ao �abinete do pre�eito� ��� � 
����������������������������� � ����� � atenção b�sica �i�o �pab �i�o�� ��� � 
����������������������������� � aç�es �oltadas a secretaria municipal de saúde� ��� � 
������������������������������ � ����� � média e alta comple�idade �����, ��� � 
����������������������������� � �tenção �rim�ria � �aptação �onderada e ��� � 
����������������������������� � ����� � assist�ncia �armac�utica b�sica ����� 
 
� � LI�UID�ÇÃO E P�G�MENTO� 
 
��� � �p�s recebida a documentação, o setor de protocolo encamin�ar� para o �estor de �ontrato 
respons��el pelo atesto, lo�o em se�uida, encamin�ar� para o setor cont�bil para li�uidação da 
despesa, obedecendo o pra�o m��imo de �� dias� 

 
��� � O respons��el pelo atesto da pertinente despesa, con�erir� a documentação le�almente 
e�i�í�el para e�eito do adimplemento da obri�ação, �eri�icando, junto aos respecti�os �r�ãos 
e�pedidores, as autenticidades das certid�es de re�ularidade apresentadas, bem como se o 
objeto atendem �s especi�icaç�es e condiç�es deste contrato, assim como estabelece o art� �� 
da �ei n� �����, de �� de março de ����, de modo �ue, em não sendo detectada pend�ncia, ser� 
emitido o atesto� 

 
��� � O pa�amento decorrente do �ornecimento do objeto ser� e�etuado pela Secretaria �unicipal 
de �inanças, por processo le�al, ap�s a emissão das �otas �iscais��aturas �em duas �ias�, 
�a�endo menção ao �re�ão �resencial n� ��������, o �ual ser� pa�o atra�és de c�e�ue 
nominati�o, �rans�er�ncia ou Ordem �anc�ria, em �a�or da adjucat�ria, até, no m��imo �� �trinta� 
dias ap�s a apresentação da re�erida �ota �iscal� �s �otas �iscais��aturas de�em ser 
encamin�adas ao setor de �rotocolo do �unicípio, de�idamente atestadas e acompan�adas das 
�ertid�es de Re�ularidade para com as Receitas �ederal, �stadual e �unicipal, ���S e 
�rabal�ista com os pra�os de �alidade de�idamente atuali�ados�  
 
��� � O pa�amento ser� e�etuado de acordo com a Resolução �������� � ����R�, alterada pela 
Resolução �������� � ����R�, subsidiada pelo art� �� da �ei ��������, obedecendo a ordem 
cronol��ica dos credores cujas despesas j� �oram li�uidadas� 
 
� � D� FISC�LI��ÇÃO� 
 
��� � �s �iscali�aç�es serão reali�adas pelo �estor de �ontrato respons��el desi�nado atra�és 
de portaria especi�ica, �ele�one� ��������� � ���������, ��mail� g���������������g�������� 
desi�nado pela �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R�, �ue noti�icar� a 
adjudicat�ria �uando constatada al�uma di�er��ncia no �ornecimento do ser�iço licitado� 
 
��� � � adjudicat�ria �icar� sujeita � �iscali�ação dos �r�ãos de controle pertinentes no �ue couber 
ao objeto, de�endo pro�idenciar, no �ue �or de sua responsabilidade, toda documentação e�i�ida 
e necess�ria � reali�ação de cada ser�iço, de acordo com os pra�os le�ais estabelecidos por 
cada �r�ão� 
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ESTAD� D� RI� GRANDE D� N�RTE 

PREFEITUR� MUNICIP�L DE S�� FR�NCISC� D� �ESTE 

Rua Sã� ��a������� �� �� � ������ � �E�� ���������� 
T���� ���� �������������� � �N��� ������������������ 

 
��� � � atestação das �aturas correspondentes a prestação dos ser�iços de saúde caber� ao 
�estor de �ontrato, desi�nado para esse �im� 
 
� � O�RIG�Ç�ES D� CONTR�T�D�� 
 
��� � ��etuar os ser�iços ora contratados em obser��ncia ao objeto pretendido� 
 
��� � �arantir a �ualidade dos ser�iços ora solicitados� 
 
��� � �ceitar nas mesmas condiç�es contratuais acréscimos ou supress�es no objeto, nos 
termos do art� ��, � ��, da �ei �ederal n� ��������� 
 
��� � �mitir �ota �iscal � Recibo �atura correspondente � e�ecução dos ser�iços contratados� 
 
��� � �ão trans�erir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, sal�o 
mediante pré�ia e e�pressa autori�ação da �re�eitura �unicipal de São �rancisco do Oeste�R�� 
 
��� � �omunicar � administração municipal �ual�uer �ato �ue prejudi�ue a o resultado do ser�iço, 
bem como a sua �ualidade e pontualidade� 
 
�� � O�RIG�Ç�ES D� CONTR�T�NTE� 
 
���� � ��etuar o pa�amento a contratada, obser�ando os pra�os preestabelecidos, bem como 
controlar o estrito cumprimento das obri�aç�es contratuais� 
 
���� � �ornecer � contratada todas as condiç�es necess�rias para o e�eti�o desen�ol�imento dos 
ser�iços ora contratados� 
 
���� � �iscali�ar e acompan�ar a e�ecução dos ser�iços a serem desen�ol�idos pela contratada� 
 
���� � �restar � contratada todos os esclarecimentos necess�rios � e�ecução do contrato� 
 
���� � �a�er a retenção de impostos�tributos, �uando �or o caso� 
 
���� � �oti�icar a adjudicat�ria por �ual�uer descumprimento das obri�aç�es assumidas� 
 
���� � �plicar as sanç�es cabí�eis, con�orme o caso� 
 
�� � DO FORO 
�
���� � �ica eleito o �oro da �omarca de �au dos �erros, �stado do Rio �rande do �orte, com 
e�clusão de �ual�uer outro, por mais pri�ile�iado �ue seja para dirimir �ual�uer �uestão oriunda 
da contratação dos ser�iços relati�os ao resultado da licitação�  
�

São �rancisco do Oeste�R�, �� de janeiro de ���� 
 
 
 
 

�isel� �or�írio �a�alcante 
SECRET�RI� MUNICIP�L 

 
 


