
 

 

EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 030/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022 
 

 
Tipo de Licitação: Menor preço por Item 

Regime de Execução: Empreitada por preço unitário 

Data de abertura: 28 de dezembro de 2022 

Horário: 09:30 (Horário de Brasília) 
Local: Rua Manoel Barbosa Leão, 09, Nova Tracunhaém, Tracunhaém-PE (Sede da Sec. De 
Assistência Social). 
O Edital poderá ser obtido no site: www.tracunhaem.pe.gov.br; e-mail: 
cpltracunhaem@hotmail.com ou presencial no endereço supracitado.  
 

A Prefeitura Municipal de Tracunhaém – PE, através do Pregoeiro do Município, designado pela 
Portaria nº. 001/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento de todos os 
interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO em sua forma PRESENCIAL, do 
tipo menor preço por Item conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 
 

O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade Pregão 
Lei Federal nº. 10.520/2002, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555 de 09/08/2000, e subsidiariamente, 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, com as devidas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 
e demais normas pertinentes, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

1 – OBJETO 
 

A presente licitação tem por objeto Aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina Comum e 
Diesel S10), com fornecimento diário (24 horas), inclusive aos sábados, domingos e 
feriados, para abastecimento das frotas de veículos vinculadas as diversas secretarias e aos 
Fundos Municipais de Saúde e Ação social deste município no exercício 2023, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 
 
2 – LOCAL, DATA E HORÁRIO  
 
A abertura do Pregão Presencial nº. 002/2022 acontecerá às 09h:30m do dia 28 de dezembro de 
2022, Rua Manoel Barbosa Leão, 09, Nova Tracunhaém, Tracunhaém-PE (Sede da Sec. De 
Assistência Social). 
 
3 – CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE 

 
Anexo I: Termo de Referência 
Anexo II: MODELO DE DECLARAÇÃO - não possuir no quadro societário servidor do Município; 
Anexo III: Minuta do Contrato; 
Anexo IV: MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos; 
Anexo V: MODELO DE DECLARAÇÃO de cumprimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo VI: MODELO DE DECLARAÇÃO de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 
Anexo VII: MODELO DE DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.  
 
4 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 



 

 

 
4.1 O prazo para apresentação de impugnação ao Edital é de até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste 
Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas por escrito, encaminhadas ao 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tracunhaém no endereço: Rua Manoel Barbosa Leão, 09, 
Nova Tracunhaém, Tracunhaém-PE (Sede da Sec. De Assistência Social). 
 
4.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme 
estabelecido no art. 12, § 1º do Decreto nº. 3.555/00; 
 
4.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
 
5 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
5.1 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, por escrito, para ao Pregoeiro ou sua Equipe de 
Apoio, exclusivamente no e-mail: cpltracunhaem@hotmail.com ou presencialmente no endereço: 
Rua Manoel Barbosa Leão, 09, Nova Tracunhaém, Tracunhaém-PE (Sede da Sec. De Assistência 
Social), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada no preâmbulo. 
 
6 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 Poderão participar deste Pregão empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 
6.2 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas ENQUADRADAS COMO ME OU EPP, que 
exercem as atividades definidas no objeto deste certame, tais empresas devem apresentar a 
Declaração, nos termos do modelo que consta do Anexo VI deste Edital, firmada pelo 
representante legal da empresa, ratificando não haver nenhum impedimento previsto no art. 3º, § 
4º, da referida lei. 
6.2.1 A declaração em questão deverá ser entregue à Equipe de Apoio do Pregoeiro logo no início 
da sessão de abertura, antes e separadamente dos envelopes (Proposta e Habilitação) exigidos 
nesta licitação. 
6.3 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas. 
6.4 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
6.4.1 As empresas em processo de recuperação ou em processo de falência; sob concurso de 
credores; em dissolução ou em liquidação; 
6.4.2 Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou 
que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
6.4.3 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 
ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 
6.4.4 Estrangeiras que não funcionem no País. 
6.5 É indispensável à presença do licitante ou seu representante legal até o final da sessão pública 
do pregão, estando sujeito às penalidades administrativas previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02. 
6.6 Os veículos locados deverão obrigatoriamente ser emplacados no Estado do Pernambuco. 
 
7 – DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 
 



 

 

7.1. Para o credenciamento será apresentado os seguintes documentos que deverão estar fora dos 
envelopes Proposta de Preços e Habilitação, e NÃO SERÃO CONSIDERADOS PARA 
CREDENCIAMENTOS DOCUMENTOS EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO ABAIXO: 
a) Cédula de Identidade original e cópia; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
c) Ato Constitutivo da Sociedade Empresarial que comprove a capacidade do outorgante; 
c.1) A apresentação do Ato Constitutivo da Sociedade Empresarial no credenciamento não a exime 
de sua apresentação no envelope de Habilitação (envelope 02); 
d) Procuração, onde deverão constar poderes expressos para a formulação de propostas em 
lances verbais, para negociar com o pregoeiro, para a interposição de recursos, assinar 
documentos, bem como para os demais atos inerentes ao certame; 
d.1) Em sendo a procuração particular, esta deverá ser específica para o certame, e com firma 
reconhecida em cartório; 
d.2) A procuração pública, com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, exigir-se-á certidão 
cartorária comprovando que o instrumento público ainda está válido. 
d.3) Caso o outorgado detenha os poderes também para assinar contratos, deverão constar no 
envelope de Habilitação, para em caso eventual formalização de contrato; 
e) Declaração De Cumprimento Aos Requisitos De Habilitação (Anexo V), dando ciência de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõem a artigo 4º, inciso VII, da Lei nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, e artigo 11, inciso IV, do Decreto nº. 3555 de 08.08.2000;     
7.2. Os documentos relacionados acima são exclusivos para o credenciamento, não 
servindo cumulativamente para os documentos de habilitação; 
7.3. Verificado que os documentos não estejam em cópias autenticadas por cartório competente, os 
mesmos poderão ser conferidos pela Equipe de Apoio durante a sessão, mediante apresentação 
dos originais, sendo que em qualquer das hipóteses ficarão retidos nos autos. Não se admitirá 
conferência de cópia simples com cópia autenticada; 
7.4. Os documentos acima relacionados para o credenciamento não excluem a obrigatoriedade da 
apresentação nos envelopes de “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. Sendo sua ausência, motivo 
de inabilitação, vedando-se o possível translado de um documento de credenciamento ao envelope 
de habilitação; 
7.5. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante; 
7.6. O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste Pregão; 
7.6.1. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido 
de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de 
interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a 
licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativa a este 
Pregão; 
7.6.2. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço;  
7.7. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a imediata 
exclusão do licitante por ele representado, salvo em caso de autorização expressa do Pregoeiro. 
 
8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 
 
8.1. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão 
pública do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar 
do certame. 
8.2. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos 
autos do processo em epígrafe. 



 

 

8.3. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente em 
envelopes fechados, indevassáveis e rubricados no fecho, contendo em sua parte externa, além do 
nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

 
 

8.4. Declarada à abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando-se início ao recebimento dos invólucros. 
 
9 – DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº. 01) 
 
9.1. A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER APRESENTADA: 
a) Em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante em língua portuguesa, salvo quanto 
às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas; 
b) Redigida com clareza, por computador, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas; 
c) Organizada por qualquer outro meio que possibilite o deslocamento das folhas que a 
compõem, devendo ainda, estar devidamente numeradas preferencialmente no canto inferior 
direito. Não serão aceitas propostas avulsas ou fixadas por clipes; 
d) Fazer menção ao número deste Pregão e conter a razão social da licitante, o CNPJ, número(s) 
de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, e, de preferência, 
com a indicação do banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta para efeito de 
emissão de nota de empenho e posterior pagamento. 
e) Planilha de composição de custos. 
 
9.2. O CONTEÚDO DA PROPOSTA DEVERÁ APRESENTAR: 
a) Proposta da Licitante (Anexo IV), com nome ou razão social, endereço completo e número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda; 
b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo VII); 
c) Endereço completo, telefone, fax, número de conta corrente e endereço eletrônico (e-mail), 
este último se houver, para contato; 
d) Especificações do veículo de forma clara, descrevendo detalhadamente a especificação de 
MARCA e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem o item; 
e) Preço unitário e total, em algarismo e por extenso (usar no máximo duas casas decimais após 
a vírgula) para os bens descritos no Termo de Referência (Anexo I), sem alternativas de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
f) Prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação; 
g) Expressa manifestação de inclusão no preço ofertado de todos os impostos, taxas, despesas 
de transporte, seguro, carga e descarga, bem como quaisquer outras despesas relacionadas com o 
fornecimento proposto. 
h) Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os 
expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último. 
i) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos 
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de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem prestados sem ônus 
adicionais; 
l) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento e, ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor 
zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
m) Prestar todas as informações solicitadas ao objeto do contrato; 
n) A empresa vencedora do referido certame, deverá no ato da assinatura do contrato, ter, no 
município sede da contratante, escritório ou sucursal, com a qual serão estabelecidos todos os 
contatos referentes à sua execução, não sendo admitido a subcontratação total ou parcial do 
referido contrato; 
 
9.3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL 
 
9.3.1 A empresa licitante arrematante deverá entregar no prazo máximo de 24 horas após a 
arrematação do mesmo, a nova proposta de preços de acordo com o valor final arrematado na 
sessão, para aceitação do preço, obedecendo aos valores unitários dos bens; 
9.3.2 A apresentação da proposta final indicada no item acima poderá ser feita via fac-símile ou por 
e-mail, devendo ser entregue em 24 horas a proposta original devidamente assinada pelo 
responsável legal da empresa, obedecendo às exigências do item 9.2 do Edital; 
9.3.3 Os preços unitários dos bens que compõem o item não poderão ter mais que duas casas 
decimais após a vírgula; 
9.3.4 Não será permitida em hipótese nenhuma majoração de preços em comparação com a 
proposta inicial. 
9.3.5 A não apresentação da proposta final por parte da empresa licitante no prazo do item 9.3.1, 
acarretara automaticamente sua DESCLASSIFICAÇÃO, sendo chamada a licitante subsequente 
para aceitação dos preços. 
 
9.3.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 
preço estimado fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
 
9.3.6. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 
9.3.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita; 
 
9.3.8. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
 
10 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
 
10.1. O julgamento da proposta será efetuado pelo critério menor preço GLOBAL, sendo 
classificada pelo Pregoeiro a licitante que apresentar proposta de preços em consonância com o 



 

 

item 09 deste edital, apresentar proposta com menor preço, e as demais licitantes que 
apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço; 
10.1.1. Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 09 
deste edital, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três 
propostas;  
10.2. Em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes; 
10.2.1. Os lances deverão ser formulados a partir da menor proposta apresentada. Não será 
permitida consulta externa, via telefone, por parte dos licitantes; 
10.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes neste Edital; 
10.4. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescente de valor; 
10.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
10.6. Em cumprimento aos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, será observada o seguinte: 
10.6.1. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte; 
10.6.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada; 
10.6.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.6.2, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
10.6.4. Ocorrendo o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
10.6.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão; 
10.6.6. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 10.6.4 serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 10.6.2 na ordem de classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
10.6.7. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto do item acima o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
10.6.8. O disposto nos subitens 10.6.4 e 10.6.6 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
10.6.9. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, 
acrescentarão à sua forma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de 
Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo 
facultativa a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, da Lei 123/2006); 
10.7. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação; 
10.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito;  



 

 

10.9. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta 
o critério de menor preço, sendo declarado vencedor aquele que apresentar, após os 
procedimentos previstos neste Edital, o menor preço sobre a menor proposta formulada antes da 
fase de formulação dos lances; 
10.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, a proposta será desclassificada e o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta válida; 
10.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam 
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda as 
manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado; 
10.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará 
todas as licitantes para no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas 
das causas de sua desclassificação, conforme previsto no artigo 48, §3º da Lei nº. 8.666/93; 
10.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos; 
10.14. Nas situações previstas nos itens 10.5 e 10.7, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com 
o proponente para que seja obtido preço melhor; 
10.15. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
10.16. Em cumprimento ao artigo 43, da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, será observado: 
10.16.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
10.16.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame e adjudicado o objeto a seu favor, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública; 
10.16.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 
10.17. Da reunião lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 
final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitante(s); 
10.18 Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações 
porventura vivenciadas, serão decididos pelo Pregoeiro, com vistas a conferir agilidade ao feito, 
ficando facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, na forma do art. 
43 § 3º da Lei nº. 8.666/93; 
 
11 – DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 02) 
 
11.1 OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS: 
a) Encadernados ou por qualquer meio que possibilite o deslocamento de documentos. Não 
serão aceitos documentos avulsos, grampeados ou fixados por clipes. 
b) Todos os documentos deverão estar rubricados e numerados preferencialmente no canto 
inferior direito; 
 
11.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Documento de Identificação do(s) Sócio(s) administrador(es) e cotista(s) da licitante; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 



 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de 
eleição de seus administradores; 
d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 
 
11.3 REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de inscrição no CNPJ vigente na data de abertura desta licitação; 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;; 
c) Certidão de Regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal vigente na data 
da abertura desta licitação; 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa, positiva, com 
efeito de Negativa ou de Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente na data de abertura 
desta licitação; 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certidão Negativa ou 
da Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do Licitante, vigente na data 
de abertura desta licitação; 
 
11.4. REGULARIDADE TRABALHISTA 
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
11.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

11.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 

distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de empresas 

em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão 

emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e 

financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

 

11.5.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos 

distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos 1º e 2º Grau) da sede da licitante OU, no 

caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado 

em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta 

econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. 

 
11.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
11.8.1 Exigir-se-á da licitante como qualificação técnica, a apresentação de um ou mais 

atestado(s) de capacidade, emitido por entidade da Administração Federal, Estadual ou Municipal, 



 

 

direta ou indireta, e/ou empresa privada, lavrado (s) e assinado (s) por servidor/funcionário 

competente do respectivo órgão ou empresa, que comprovem ter a licitante executado os serviços de 

características compatíveis com objeto da licitação. 

 
11.8.2. Não serão aceitos atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer 

outro em desacordo com as exigências do Edital. 

 
11.8.3. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) deverá(ão) ser 

apresentado(s) em papel timbrado do emitente, em original ou cópia autenticada, fornecido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando sua aptidão para desempenho de 

atividade pertinente observando as quantidades e prazos com os objetos da licitação. 

 

11.8.4. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) deverá(ão) estar 

acompanhado das informações da entidade emissora, necessárias à realização de possíveis 

diligências pelo Pregoeiro, tais como: Nome do responsável; endereço completo, incluindo o CEP, 

telefones e fac-símile, endereço eletrônico, etc. Caso a entidade emita o(s) Atestado(s) de 

Capacidade Técnica (declaração ou certidão), sem as informações descritas, a empresa poderá 

anexar, folha contendo as informações complementares. 

 
11.7. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
a) Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiro da Licitante;  
 
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
12.1 A Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, 
o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
12.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e Anexos. 
12.3 Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 
12.4 Os documentos exigidos deverão estar com prazo de validade vigente, e poderão ser 
apresentados em cópia autenticada por qualquer meio, ou apresentadas às cópias na sessão 
pública para autenticação pelos membros da Equipe de Apoio, à vista dos originais. 
12.5 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. 
Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não 
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 
12.6 Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão 
todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado. 
 
13. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 



 

 

13.1. Depois de examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das 
licitantes, mediante confronto com as condições deste edital, serão desqualificados e não aceitos 
aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas; 
13.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) 
dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas de 
inabilitação;  
13.3. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos; 
13.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada à 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta/documentação;  
13.5. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida; 
13.6. A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 
a) se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente 
registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão; ou 
b) após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu 
resultado. 
 
14 – DOS RECURSOS 
 
14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação 
das razões do recurso, que deverá ser encaminhado ao Pregoeiro, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias após decorridos o 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos Autos. 
14.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o 
Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora; 
14.3. Das decisões do Pregoeiro, decorrentes da realização deste Pregão, caberá à licitante a 
juntada dos memoriais relativos aos recursos, registrados na ata respectiva, no prazo de 03 (três) 
dias úteis contados da lavratura da ata; 
14.4. O recurso, porventura interposto contra decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo e, se 
acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
14.5. Após, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, A 
Prefeitura Municipal de Tracunhaém, poderá adjudicar e homologar este procedimento de licitação 
e determinar a contratação com a licitante vencedora. 
14.6 Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender 
reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, 
exclusivamente, e anexados ao recurso próprio. 
14.7. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por e-mail e vencidos os 
respectivos prazos legais. 
 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
15.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
02.06 - Secretaria de Educação 
12.122.0401.2019.00 00 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. 
Elemento de despesa: 33903000 – Material de Consumo 



 

 

 
02.06 - Secretaria de Educação 
12.361.1202.2022.0000 – Manutenção Do Programa a Caminho da Escola. 
Elemento de despesa: 33903000 – Material de Consumo 
 
02.08 – Secretaria de Saúde 
10.122.0401.2027.0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 
Elemento de despesa: 33903000 – Material de Consumo 
 
02.10-Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura 
04.122.0401.2029.0000 - Manutenção Das Atividades da Secretaria De Desenvolvimento Urbano e 
Infraestrutura 
Elemento de despesas - 33903000- Material de Consumo  
 
02.14-Secretaria de Transportes 
26.122.0401.2099.0000- Manutenção da Secretaria de Transporte  
Elemento de despesas - 33903000- Material de Consumo  
 
03.02 – Prefeitura Municipal 
10.122.1020.2047.0000 - Manutenção das Atividades do FMS  
Elemento de Despesas -   33903000 - Material de Consumo  
 
03.03 – Fundo Municipal De Assistência Social 
08.122.0827.2067.0000 - Manutenção Das Atividades do FMAS 
Elemento de Despesas -   33903000 - Material de Consumo 

 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e ficarão impedidas de 
licitar e contratar com o Município De Tracunhaém, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, o licitante/adjudicatário que: 

 
16.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 
16.1.2. Falharem ou fraudarem na entrega do produto objeto do contrato; 
16.1.3. Pela entrega do produto do objeto licitado desconforme com o especificado e aceito; 
16.1.4. Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão; 
16.1.5. Apresentar documentação e/ou declaração falsa; 
16.1.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
16.1.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
16.1.8. Não mantiver a proposta; 
16.1.9. Cometer fraude fiscal; 
16.1.10. Comportar-se de modo inidôneo;  

 
16.2. Além das penalidades citadas, as licitantes vencedoras ficarão sujeitas, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei n° 8.666/93. 
 



 

 

16.3. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração deste Município, em relação a um dos motivos mencionados no subitem 16.1, os 
licitantes vencedores ficarão isentos das penalidades mencionadas. 
 
16.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com MUNICÍPIO DE TRACUNHAEM e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas aos licitantes vencedores juntamente 
com as de multa prevista no contrato. 

 
16.5. A recusa injustificada dos adjudicatários em assinarem o contrato, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
contratação. 
 
16.6. Pelo não fornecimento total ou parcial do objeto deste Pregão, o Município poderá garantida a 
prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor, as sanções previstas deste edital, art. 87 da Lei 
8.666/93 e minuta contratual em anexo.  

 
16.7. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

. 
16.8. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

 
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 
do licitante; 
c) Suspensão ao direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Tracunhaem – PE pelo prazo de até 
cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  
 
16.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 
16.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
16.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 



 

 

 
16.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 
 
16.13. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil.  
 
16.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999. 
 
16.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
17 – DA ADJUDICAÇÃO 
 
17.1. O fornecimento dos produtos correspondentes ao objeto será adjudicado POR ITEM, pelo 
Pregoeiro, não existindo interposição de recurso, depois de atendidas as condições deste Pregão. 
17.2. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Ordenadora de Despesa para 
homologação. 
 

18 – DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 
 

18.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o 
contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;  
18.2. Assinar os contratos e encaminhar, no prazo de cinco dias, quando solicitado pela 
Contratante; 
18.3. É facultado a Secretaria Ordenadora de Despesa, quando a convocada não comparecer no 
prazo estipulado no subitem 18.1, ou não apresentar situação regular no ato da assinatura do 
contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo físico e digitalmente, injustificadamente, convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis; 
18.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
contratante;  
18.5. Os envelopes de “Documentos de Habilitação” não abertos ficarão à disposição das licitantes 
pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (após a homologação 
do ato), após o que, poderão ser destruídos pelo(a) Pregoeiro(a). 
 

19 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

19.1. O prazo de vigência e execução do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso I, § 2º e 
art. 65, I, alínea b, § 1º da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93; 
 



 

 

19.1. O fornecimento, do objeto licitado será efetuado pelo licitante vencedor obedecendo aos 
procedimentos indicados no Termo de Referência e ainda: 
 
19.2. Não serão aceitos fornecimentos feitos em desacordo com o contido nas autorizações; 
 

20 – DO CONTRATO 
 

20.1. A Administração realizará rigorosa fiscalização da execução do contrato a ser firmado, na 
forma da minuta anexa a este Edital – Anexo II, terá a vigência conforme o prazo de entrega do 
item cotado pelo proponente, contados da data de sua assinatura podendo ser prorrogado se 
houver interesse da Administração e ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários. 
20.2. Realizar rigorosa conferência da execução do objeto, através do setor competente desta 
Prefeitura, para o que fará designação específica do representante (s), responsável (eis), na forma 
da Lei 8.666/93. 
20.3. O licitante vencedor deverá comparecer para firmar o Contrato fisicamente, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação. 
20.4. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
20.5. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato 
e não apresentar justificativa a Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto nos incisos XXII e XXIII, do art. 
11, do Decreto n.º 555/2000, alterado pelo Decreto n.º 3.693 de 20.12.2000 e § 2º, do Art. 64, da 
Lei n.º 8.666/93. 
20.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 
integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 
20.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as sanções de que tratam os arts. 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93, além 
da multa de Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de 
empenho, pelo atraso da entrega do material, a contratada não cumprir as obrigações assumidas 
ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, 
quando, então incidirá em outras cominações legais. 
 
21 – DAS OBRIGAÇÕES 
 
21.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
21.1. Os licitantes vencedores ficarão obrigados a: 
21.1.1. Fornecer os produtos nas condições, no preço e no prazo estipulados no Edital; 
21.1.2. Entregar os produtos em conformidade com o estipulado no TR. 
21.1.3. Recebidos os produtos, estes serão conferidos pelo setor competente, que atestará a 
regularidade dos mesmos. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-lo(s), 
em conformidade com o disposto na minuta contratual; 
21.1.4. Estando em mora os licitantes vencedores, o prazo para substituição dos produtos não 
interromperá a multa por atraso prevista na minuta contratual. 
21.1.5. Manterem durante o fornecimento do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
21.1.6. Não transferirem a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia 
anuência da Administração. 
21.1.7. Demais responsabilidades definidas na minuta contratual em anexo. 



 

 

21.1.8. Atender as condições de recebimento e aceitação dos produtos. 
 
21.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal; 
b) Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 
d) Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, 
aos locais onde será entregue o objeto deste Edital, nos horários de expediente normal ou em 
outros horários constantes em acordos firmados entre as partes. 
 
22 – DO PAGAMENTO 
 
22.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 
e conta corrente indicados pelo contratado. 
 
22.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
22.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
 
22.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
22.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de 
abril de 2018. 
 
22.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 
 
22.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
22.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
 
22.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério da contratante. 



 

 

 
22.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018. 
 
22.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   
 
22.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  
 
22.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF.   
 
22.14. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por 
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 
 
22.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
22.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 
 
22.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM=I x N x VP, sendo: 
EM=Encargos moratórios; 
N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP=Valor da parcela a ser paga. 
I=Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 

I = (TX) I =  
( TX / 100 ) 

365 
TX = Percentual da taxa anual = Taxa SELIC vigente no momento da apuração; 

. 
 
23 – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 



 

 

 
23.1 A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as consequências 
contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 
23.1.1 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
23.1.2 A rescisão no Contrato poderá ser: 

a) Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
23.1.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 

24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

24.1 As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a 
execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles que 
agirem de má-fé estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei. 
24.2 Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a 
aplicação das penalidades contratuais. 
24.3 Caso a Licitante se recuse a entregar o objeto contratual ou venha a fazê-lo fora das 
especificações estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá, independentemente de qualquer 
aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais licitantes na ordem 
de classificação. 
24.4 Fica assegurada ao Pregoeiro Municipal de Tracunhaém, nos limites de suas atribuições 
respectivamente o direito de: 
24.4.1 Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, 
através de publicação em Diário Oficial, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) 
horas, antes da data inicialmente marcada; 
24.4.2 Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, desde que 
ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando ciência aos interessados; 
24.4.3 Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, fixando 
novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da 
publicação das alterações. 
24.5 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 
puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 
24.6 Será lavrada ata do trabalho desenvolvido em ato público de abertura dos envelopes, a qual 
será assinada pelo Pregoeiro e licitante vencedora. 
24.7 A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e 
do Termo de Referência, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, 
ressalvados o direito de impugnação e recurso. 
24.8 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
24.9 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 



 

 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, somente iniciando e vencendo os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura de Tracunhaém. 
24.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 
24.12 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
24.13 Não haverá reajuste de preços. 
24.14 É facultada à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
24.15 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
24.16 As propostas deverão contemplar a totalidade dos itens licitados, não sendo aceitas 
propostas com quantitativo inferior ao Anexo I deste Edital. 
24.17 O Edital deverá ser adquirido na página da internet da Prefeitura Municipal de Tracunhaém, 
no endereço eletrônico: www.tracunhaem.pe.gov.br 
 

25 – DO FORO 
 

25.1 O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de Tracunhaém, 
quando não puder ser resolvido pela Prefeitura de Tracunhaém, com a exclusão de qualquer outro. 

 
 
 

Tracunhaém/PE, 14 de dezembro de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 

ALUÍZIO XAVIER DA SILVA 
Prefeito  

 



 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 
 

1. OBJETO 

 
- O presente Termo de Referência tem como finalidade promover à Aquisição parcelada de 
combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10), com fornecimento diário (24 horas), inclusive 
aos sábados, domingos e feriados, para abastecimento das frotas de veículos vinculadas as 
diversas secretarias e aos Fundos Municipais de Saúde e Ação social deste município no 
exercício 2023 

1.1 . 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1 – A eminente aquisição faz-se necessária para garantir o pronto atendimento de 

necessidades decorrentes das ações realizadas por essa Prefeitura Municipal, fundos 
municipais e seus departamentos afins. 

 
2.2 - As quantidades relacionadas foram levadas em consideração todo o gasto de combustíveis 
utilizados no exercício 2022, levando em consideração, no qual teve aquisições de novos veículos 
e também para os veículos locados, esse quantitativo visa também à manutenção dos serviços 
respectivos durante o período de 12 (doze) meses. 
 
2.3 - A fixação da área de localização do estabelecimento comercial é indispensável, evitando 
prejuízos econômicos, visto que sua localização em distância superior a 10 (dez) quilômetros 
encarece o custo final da contratação, ensejando também perda de tempo. 
 
2.4 - A empresa a ser contratada deverá possuir e manter, durante o contrato a ser firmado, 
ponto de venda para o abastecimento localizado nas proximidades da Prefeitura Municipal, de 
modo que o deslocamento seja, no máximo, de 20 (vinte) Km, considerando o percurso de ida e 
volta, ou seja, da Prefeitura Municipal para o posto e do posto para a Prefeitura Municipal, 
medido por meio do hodômetro do veículo, obedecendo trajeto normal de menor percurso. 
 
2.5 – Caso o fornecedor fora do raio estipulado de 20 (vinte) Km deseje concorrer nos itens 
relacionados abaixo, deverá manter nas dependências da Garagem municipal, tanque 
armazenador de combustíveis com bico para abastecimento, devidamente regulamentado pelos 
órgãos de controle do setor, sendo um bico para cada combustível: diesel S10 e gasolina.  
 

3. PLANILHA DE QUANTITATIVO PARA O EXERCICIO DE 2023 

 

 
Para elaboração de suas propostas o proponente deverá levar em consideração apenas os 
quantitativos totais da planilha acima. 

 PREF. SAÚDE AÇÃO 
SOCIAL 

 

ITEM PRODUTOS 
UND QUANT. QUANT. QUANT. 

QUANT. 
TOTAL 

1 GASOLINA COMUM LITROS 60.000 35.000 8.000 103.000 

2 DIESEL S-10 LITROS 115.000 35.000 0 150.000 



 

 

 
4. VALOR ESTIMADO: 

 
4.1. O valor total médio estimado para contratação dos itens objeto deste é de R$ 1.501.440,00 
(um milhão, quinhentos e um mil quatrocentos e quarenta reais).   
 
4.2. Os valores constantes tomaram como base os valores médios praticados no Município de 
Tracunhaém/PE, e da Tabela de Preços do site Oficial da Agência Nacional de Petróleo - ANP 
anexa a este documento. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

5.1 – Imediatamente após a formalização do ajuste, disponibilizar o atendimento, abastecendo os 
veículos da Prefeitura Municipal e Fundos Municipais com o combustível adequado, dentro dos 
padrões de qualidade pertinentes e nas quantidades solicitadas, mediante requisição devidamente 
assinada pelo Setor competente. 
 
5.2 – Os produtos definidos neste Termo deverão ser de 1º qualidade, livres de impurezas, 
imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, de acordo com as 
especificações e normas da Agência Nacional do Petróleo – ANP e INMETRO. Não serão aceitos, 
em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das normas permitidas por lei. 
 
5.3 – Executar às suas expensas e a critério da CONTRATANTE os testes e/ou laudos de 
adequação do combustível a serem utilizados, submetendo-os á apreciação da Administração, a 
quem caberá impugnar o seu emprego quando em desacordo com as especificações. 
 
5.4 - Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários 
aos abastecimentos.  
 
5.5 - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e 
as especificações mínimas exigidas abaixo: 
 
a) Identificação do produto; 

b) Nome do distribuidor do petróleo; 
c) Registro no órgão fiscalizador (IMETRO, ABNT, ANP, ANVISA) quando couber. 
 
5.6 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte o bem ou serviço em desacordo com o 
contrato. 
 
5.7 – Quantitativo de veículos: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/GUARDA MUNICIPAL 

VEÍCULO PLACA MARCA/MODELO 

PASSEIO PDZ-8419 CHEVROLET/ONIX 1.4 MT/2017-2018 

ITEM PRODUTOS UND 
QUANT. 
TOTAL 

Vl. Unit. 
ANP 

Vl. Total 

1 GASOLINA COMUM LITROS 103.000 R$     4,98 R$ 512.940,00 

2 DIESEL S-10 LITROS 150.000 R$     6,59 R$ 988.500,00 



 

 

PASSEIO QYZ-1H16 CHEVROLET/ONIX 1.0 MT/2021-2022 

PASSEIO QYZ-1G96 CHEVROLET/ONIX 1.0 MT/2021-2022 

CAMINHONETE PDM-5827 CHEVROLET/S10 ADV FD2/2017 

MOTO OYX-7372 HONDA/XRE 300/2014 

MOTO OYV-7752 HONDA/XRE 300/2014 

MOTO QYE-3008 HONDA/XRE 300 ABS/2019 

MOTO QYE-3588 HONDA/XRE 300 ABS/2019 

 MOTO QYE-3638 HONDA/XRE 300 ABS/2019 

MOTO QYE-6454 HONDA/XRE 300 ABS/2019 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA 

VEÍCULO PLACA MARCA/MODELO/ANO 

CAMINHÃO CAÇAMBA OYN-0125 M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4/2014 

MAQUINA X PATROL 

MAQUINA X RETROESCAVADEIRA 

MAQUINA X RETROESCAVADEIRA 

MAQUINA X TRATOR 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

VEÍCULO PLACA MARCA/MODELO/ANO 

ÔNIBUS PCC-1766 VW/15.190 EOD E HD ORE/2018-2019 

ÔNIBUS PCV-4528 M.BENZ/CAIO LO 916 ORE/2018-2019 

ÔNIBUS KGN-7567 MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC/2010 

PASSEIO PGT-7035 VW/NOVO GOL 1.0/2013-2014 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

VEÍCULO PLACA MARCA/MODELO/ANO 

PASSEIO PGX-1689 CHEVROLET/ONIX 1.4 MT/2017-2018 

VAN QYS-9136 FIAT DUCATO/DUCATO ENGESIGMIC/2020 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

VEÍCULO PLACA MARCA/MODELO/ANO 

AMBULÂNCIA PDM-5757 FIAT/FIOR MODIFICADO AB1/2017 

AMBULÂNCIA PDM-5627 FIAT/FIOR MODIFICADO AB1/2017 

AMBULÂNCIA PDZ-8709 FIAT/FIOR MODIFICADO AB1/2017-2018 

AMBULÂNCIA PGX-1759 FIAT/FIOR MODIFICADO AB1/2017-2018 

AMBULÂNCIA PDZ-8539 FIAT/FIOR MODIFICADO AB1/2017-2018 



 

 

AMBULÂNCIA PDB-1326 FIAT/FIOR MODIFICADO AB1/2017 

AMBULÂNCIA PDS-6410 FIAT/FIORINO MARIMAR AB1/2018-2019 

AMBULÂNCIA QYJ-6A04 FIAT/FIOR MODIFICADO AB1/2017 

VAN PGO-0028 VW/KOMBI/2013-2014 

CAMINHONETE  OYT-7374 VW/AMAROK CD 4X4 S/2013-2014 

VAN PEP-3170 FORD/TRANSIT 350L BUS/2011 

AMBULÂNCIA UTI QYF-6564 FIAT/DUCATO MAXICARGO/2019 

VAN QYO-4D36 FIAT/DUCATO ENGESIGMIC/2020 

MOTO PFA-9495 JTA SUZUKI/YES SE/2011 

MOTO PDP-8903 HONDA/NXR 125 BROS/2014 

MOTO PDP-8773 HONDA/NXR 125 BROS/2014 

MOTO PDP-9273 HONDA/NXR 125 BROS/2014 

MOTO PDP-8593 HONDA/NXR 125 BROS/2014 

MOTO PDP-9013 HONDA/NXR 125 BROS/2014 

AMBULÂNCIA PDK-5733 FIAT/DOBLO AMBULÂNCIA/2014-2015 

 
 
6.   DO  PRAZO E LOCAL DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DO REAJUSTE DOS 

PREÇOS: 
 
6.1 O prazo do fornecimento objeto deste Termo de Referência será até o dia 31 de Dezembro de 
2023, contado a partir da data do dia 1º de Janeiro de 2023, podendo ser prorrogado com 
fundamento no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93;  
  
6.2 Os preços serão fixos, podendo ser revistos quando houver reajuste no preço dos 
combustíveis, autorizado pela Agência Nacional de Petróleo - ANP, no mesmo percentual deste. A 
Contratada deverá apresentar cópia da Portaria na qual foi autorizado o reajuste de preço, para fins 
de revisão contratual, conforme disposto no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93.  
  
6.3 Os combustíveis e derivados de petróleo deverão ser fornecidos as Secretarias solicitantes no 
estabelecimento da Contratada, que deverá estar localizado no perímetro urbano de  
Tracunhaém/PE;  
  
6.4 O fornecimento dos combustíveis deverá ser diário (24 horas), inclusive aos sábados, domingos 
e feriados, mediante apresentação do documento de requisições devidamente assinado pelo(s) 
Secretário(s) de cada pasta e/ou pelo gestor do contrato;  
  
6.5 O Município de Tracunhaém, não disponibilizará nenhum funcionário para atuar como 
bombeiro, atendente, vigilante, ficando a cargo da Contratada o fornecimento desta mão-de-obra.  
Por outro lado, ficará responsável pelo acompanhamento do fornecimento;  
  
6.6 Por ocasião do fornecimento dos produtos objeto deste Termo de Referência, o Município de 
Vicência, reserva-se o direito de proceder à inspeção da qualidade dos mesmos e a rejeitá-los, no 
todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações previstas neste documento, 
obrigando-se a Contratada a promover a devida substituição, observado os prazos contratuais.    
 



 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1 – Comunicar a Prefeitura Municipal De Tracunhaém, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
 
7.2 – Manter informada a Prefeitura Municipal De Tracunhaém quanto a mudanças de 
endereço, telefones, fax e e-mail de seu estabelecimento. 

 
7.3 – Os produtos deverão ser entregues no ato da entrega da requisição, portada por 
servidor autorizado para tal, que será responsável pela conferência no ato do recebimento, e 
informará à Prefeitura Municipal de eventuais inconsistências; 

 

7.4 - As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do 

produto, é de total responsabilidade da proponente; 
 
 
7.5 Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o 
contrato, a contratada deverá efetuar a troca imediatamente, após a notificação, sem prejuízo das 
sanções previstas. 

 

7.6 A contratada deverá emitir relatório mensal de venda dos produtos por veículo a ser 

encaminhado a Prefeitura Municipal. 
 
7.7 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da 
CONTRATADA: 
 
7.8 Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
7.9 – Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 
pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato. 
 
7.10 Outras obrigações contidas no item 21.1 do edital.  
 
8 . OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
8.1 Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na execução do contrato e o 
cumprimento dos prazos. 
 
8.2 Colocar à disposição da CONTRATADA toda a documentação necessária para a perfeita 
execução do contrato. 
 
8.3 Fornecer, sempre que for necessário e quando forem solicitadas pela CONTRATADA, 
informações adicionais pertinentes ao contrato a ser executado. 
 
8.4 Efetuar o pagamento na forma convencionada em contrato, desde que preenchidos as 
formalidades no mesmo. 
 
8.5 Fiscalizar a execução deste contrato, apontado vícios e defeitos, e determinar as 



 

 

correções. 

 
8.6 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento do contrato; 

 

8.7 Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 
8.8 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
8.9 Outras obrigações contidas no item 21.2 do edital. 
 
9 - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
 
9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do 
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de 
informações pertinentes a essas atribuições. 
 
9.2.A administração e os demais atos de controle da correspondente Ata de Registro de Preços, 
decorre do competente processo licitatório, serão realizados através do Departamento de Compras, 
atuando como Gerenciador do Sistema de Registro de Preços. 
 
9.3.Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de 
vantajosidade, acompanhando os preços praticados para o respectivo item registrado nas mesmas 
condições ofertadas, para fins de controle e, conforme o caso, fixação do valor máximo a ser pago 
para a correspondente contratação. 

 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. Os itens especificados e quantitativos que constam neste Termo de Referência, são 
referências a serem verificadas de uma forma geral e indispensavelmente deve ser respeitado. 

 
10.2. Assim, este termo jamais é exaustivo, havendo sempre a possibilidade de exceções, que 
justificadas, serão prontamente acatadas. 

 
10.3. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas 
não poderão jamais constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar “serviços extras” e/ou 
alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, a Contratada como especializada em 
questão e que, por conseguinte, deverá ter computado no valor global da sua proposta também as 
complementações por acaso omitidas nas especificações, mais implícitas e necessárias ao 
adimplemento do objeto. 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 
  
  
PROPOSTA 
  
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAÉM - PE. 
  
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10), com 
fornecimento diário (24 horas), inclusive aos sábados, domingos e feriados, para  
abastecimento das frotas de veículos vinculadas as diversas secretarias e aos Fundos 
Municipais de Saúde e Ação social deste município no exercício 2023. 
  
PROPONENTE: 
CNPJ: 
  
Prezados Senhores, 
  
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 
  

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 

FABRICANTE 
UNIDADE QUANTIDADE 

PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

       

       

  
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$  
  
PRAZO DE ENTREGA: 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
VALIDADE DESTA PROPOSTA: 
  
Dados bancários do proponente para fins de pagamento: 
Banco: 
Conta: 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 
 
 



 

 

 

 

 
ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 
MODELO DE DECLARAÇÃO - não possuir no quadro societário servidor do Município 
  
  
REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DETRACUNHAÉM - PE. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
1.0 - DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgão 
realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada. 
  
O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários, 
qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de 
Tracunhaém, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo 
funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.  
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 
MINUTA DO CONTRATO 
  
CONTRATO Nº: ..../...-CPL 
  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRACUNHAÉM, 
POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TRACUNHAÉM E ........., PARA 
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO 
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE TRACUNHAÉM , Estado de 
Pernambuco, por meio da ............................ - ............................., CNPJ nº ........................, neste 
ato representada ....................................., residente e domiciliado na ............................., CPF nº 
......................, Carteira de Identidade nº .........................., doravante simplesmente 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., 
neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CPF 
nº ........., Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as 
partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº 002/2022, processada nos 
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto: Aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina Comum e 
Diesel S10), com fornecimento diário (24 horas), inclusive aos sábados, domingos e 
feriados, para abastecimento das frotas de veículos vinculadas as diversas secretarias e aos 
Fundos Municipais de Saúde e Ação social deste município no exercício 2023. 
  
O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste 
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação 
modalidade Pregão Presencial nº 002/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que 
ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será 
realizado na forma parcelada. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO: 
Os preços serão fixos, podendo ser revistos quando houver reajuste no preço dos combustíveis, 
autorizado pela Agência Nacional de Petróleo - ANP, no mesmo percentual deste. A Contratada 
deverá apresentar cópia da Portaria na qual foi autorizado o reajuste de preço, para fins de revisão 
contratual, conforme disposto no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93. 



 

 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer. 
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
 
02.06 - Secretaria de Educação 
12.122.0401.2019.00 00 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação. 
Elemento de despesa: 33903000 – Material de Consumo 
 
02.06 - Secretaria de Educação 
12.361.1202.2022.0000 – Manutenção Do Programa a Caminho da Escola. 
Elemento de despesa: 33903000 – Material de Consumo 
 
02.08 – Secretaria de Saúde 
10.122.0401.2027.0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 
Elemento de despesa: 33903000 – Material de Consumo 
 
02.10-Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 
04.122.0401.2029.0000 - Manutenção Das Atividades da Secretaria De Desenvolvimento Urbano e 
Infraestrutura 
Elemento de despesas - 33903000- Material de Consumo  
 
02.14-Secretaria de Transportes 
26.122.0401.2099.0000- Manutenção da Secretaria de Transporte  
Elemento de despesas - 33903000- Material de Consumo  
 
03.02 – Prefeitura Municipal 
10.122.1020.2047.0000 - Manutenção das Atividades do FMS  
Elemento de Despesas -   33903000 - Material de Consumo  
 
03.03 – Fundo Municipal De Assistência Social 
08.122.0827.2067.0000 - Manutenção Das Atividades do FMAS 
Elemento de Despesas -   33903000 - Material de Consumo 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
 



 

 

a) O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 
realização da entrega definitiva do bem, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o 
devido atesto do Gestor responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato;  

b) Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a entrega definitiva do objeto do contrato. 

c) A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

d) Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão 
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018. 

e) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 
a Contratante. 

f) Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

g) Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

h) Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
a critério da contratante. 

i) Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018. 

j) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

k) Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  

l) Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

m) Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por 
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

n) Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 



 

 

o) A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

p) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)         I = 

 
 

=
  

 
 
( 6 / 100) 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                           365 
 

q) Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer 
tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra 
natureza resultantes da execução do contrato;  

  
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: 
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e 
hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da 
emissão da Ordem de Fornecimento: 
a) Imediato.  
 
A vigência do presente contrato será determinada: até o 31/12/2023, contados a partir de 1º de 
Janeiro de 2023. 
  
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as 
respectivas cláusulas do presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto 
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 
responsabilidades contratuais e legais; 
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da 
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, 
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas 
atribuições. 
e - Outras obrigações condidas no edital e no termo de referência. 
  
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 



 

 

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente 
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade 
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados; 
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, 
que o represente integralmente em todos os seus atos; 
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 
solicitados; 
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, 
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 
h – Outras obrigações condidas no edital e no termo de referência.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO: 
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou 
por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, 
conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93. 
 
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  DO RECEBIMENTO , FISCALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DO 
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: 
 
A CONTRATANTE indicará servidor para acompanhar a execução do contrato, que atestará o 
recebimento provisório e definitivo dos produtos fornecidos.  
 
§ 1º O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo CONTRATANTE para 
verificação da conformidade do bem com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, 
por servidor designado pelo Município de Tracunhaém, após a comprovação de que a entrega foi 
executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório. 
 
§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança dos produtos fornecidos, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.  
 
§ 3º Caso o objeto não esteja de acordo com os termos da proposta apresentada, bem como não 
atenda ao contido no contrato, será o mesmo rejeitado, caso em que terá a CONTRATADA o prazo 
de 03 (três) dias, contados a partir do recebimento do comunicado expedido pelo CONTRATANTE, 
para sanar os problemas detectados e, se for o caso, substituir o objeto. A CONTRATADA é 
obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 



 

 

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados.  
 
§ 4º O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas das Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002, respondendo cada uma 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.  
 
§ 5º Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. O representante do CONTRATANTE, sob pena de responsabilização administrativa, 
registrará em sistema próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões 
e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos 
seus superiores em 10 (dez) dias corridos para a adoção das medidas convenientes.  
 
Compete ao FISCAL DO CONTRATO: 

a) Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos produtos;  
b) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas 

cláusulas, assim como das condições constantes do Edital e seus anexos, com vistas a 
identificar as obrigações in concreto tanto da administração contratante quanto da 
contratada; 

c) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e 
estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, 
fiscalização e acompanhamento do contrato; 

d) Disponibilizar toda a informação necessária, assim como definido no contrato e dentro dos 
prazos estabelecidos; 

e) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, 
planilhas, cronogramas etc.; 

f) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 
modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro 
qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;  

g) Recusar o fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no Edital da licitação ou respectivo contrato ou ordem de fornecimento, assim 
como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e 
com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;  

h) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;  
i) Deverá indicar um preposto, pessoa física, que deverá receber escopo de trabalho 

detalhado;  
j) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de 

penalidade, após os contatos prévios com a contratada. 
 
Compete ao GESTOR DO CONTRATO:  

a) Aplicar advertência à Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade 
competente; 

b) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, 
garantindo a defesa prévia à Contratada;  

c) Emitir avaliação da qualidade do produto;  
d) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;  



 

 

e) Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;  
f) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 

apontadas pelos fiscais; 
g) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância 

das exigências contratuais e legais; 
h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato 

não seja ultrapassado;  
i) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:  
Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei Federal nº 12.462, de 2011, o licitante 
que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato; 
b) Deixar de entregar/executar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documento falso; 
c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 
d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 

justificado; 
e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 
g) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

 
Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por 
dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do 
contrato; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

f) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório 
e no contrato, bem como das demais cominações legais. 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 



 

 

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público. 
 
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 
 
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei Federal nº 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis Federais nº 
8.666, de 1993 e 9.784, de 1999. 
 
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRO – VEDAÇÕES 
É vedado à CONTRATADA: 

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
b) Interromper o fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 

salvo nos casos previstos em Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993. 
 
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 



 

 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
Federal nº 8.666, de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis 
e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.078, de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial do Município de Casinhas e Diário Oficial da União, caso o recurso seja Federal, no prazo 
previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 
Tracunhaém. 
  
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai 
assinado pelas partes e por duas testemunhas.  
 

Tracunhaém, _____/__________/ 2022. 
 

_________________________ 
CONTRATANTE 

 
________________________________ 

CONTRATADA 



 

 

 
ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 
MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos 
  
  
REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAÉM - PE. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. 
  
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as 
condições contidas no Edital e seus anexos. 
  
2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. 
  
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data, 
conforme exigência contida no Art. 32, §2º, da Lei 8.666/93, fato impeditivo no que diz respeito à 
habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado 
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, 
não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 
  
3.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor. 
  
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possuir em seu quadro de 
pessoal, em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, funcionários menores de dezoito 
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho; podendo existir menores, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da 
legislação vigente. 
  
4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado. 
  
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia 
produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, 
empregados executando trabalho degradante ou forçado. 
  
5.0 - DECLARAÇÃO de acessibilidade. 
  
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da 
reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se 
aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas. 
 
 
  
Local e Data. 



 

 

  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANEXO V 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
A empresa....., estabelecida.......inscrita no CNPJ sob o nº .......declara, sob as penas da Lei, 
conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão e seus anexos, e que atendemos 
plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declaramos que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002. 

 
 
 

xxxxxxxxx, (dia...) de (mês...) de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº123/2006 e 147/2014 

 
(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA JUNTO COM O 
CREDENCIAMENTO) 
A empresa ...........inscrita no CNPJ nº .....estabelecida na..... nº........DECLARA, para os fins do 
disposto na Lei Complementar nº. 123/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 
( ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014; 
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2014. 
( ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2014 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de novembro de 2007. 
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2014. 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO VII - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

MODELOS DE DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta 
 
REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUNHAÉM  - PE. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
    
1.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta. 
  
O proponente acima qualificado, declara, sob as penas da Lei, em especial o Art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 
  
a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 002/2022 foi elaborada de 
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
do Pregão Presencial nº 002/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 002/2022 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Presencial nº 002/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 002/2022 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
  
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 002/2022 não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 002/2022 antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 
  
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial nº 002/2022 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante 
do Município de Tracunhaém  antes da abertura oficial das propostas; e 
  
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 
e informações para firmá-la.  
  

Local e Data. 
NOME/ASSINATURA/CARGO 


