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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/17 
 

PREGÃO Nº 008/17 
 
 

EDITAL Nº 009/17 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, mediante o Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, designados nos autos do Processo Administrativo nº 236/17 (fls. 20), pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA O LOTE 1 e 
MENOR PREÇO PARA O LOTE 2, que obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 
10.520/02, Ato da Presidência de nº 149/07, Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações e Lei Complementar nº 123/06 com as alterações da Lei 
Complementar 147/14, no que couber. 

  
Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes contendo as 
propostas de preços e os documentos de habilitação das empresas interessadas 
deverão ser entregues na Sala de Reuniões “Dr. Sérgio Nogueira” da Câmara 
Municipal, situada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 381, Centro 
Cívico, Mogi das Cruzes - SP, no dia 06/07/2017, às 09h30, quando se realizará a 
sessão pública para abertura dos envelopes, dirigida pelo Pregoeiro designado. 
 
1. OBJETO 
 

O presente PREGÃO tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E 
LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MOGI DAS CRUZES, mediante demanda, por um período de 12 (doze) meses 
sendo que as demais especificações se encontram descritas no ANEXO I – 
Termo de Referência, que faz parte integrante deste edital. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 Somente poderão apresentar propostas as empresas legalmente 
estabelecidas, especializadas no ramo e que satisfaçam as condições deste 
edital. 

 
2.2 Não poderão participar da presente licitação empresas que, por qualquer 

motivo, estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou declaradas 
inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como, aquelas que 
se enquadrem nas demais situações de impedimento previstas na Lei de 
Licitações. 

 
2.3 Somente poderão participar deste Pregão no lote 2 as empresas que se 

enquadram na condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso I da Lei 
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Complementar nº 123/2006, legalmente estabelecidas, especializadas no 
ramo e que satisfaçam as condições deste edital. 

 
2.3.1 Em caso do lote 2 restar deserto por falta de microempresa e empresa 
de pequeno porte interessada no certame, o certame será aberto para 
ampla concorrência na mesma sessão. 

 
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
3.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no 

item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e 
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, 
contendo as seguintes inscrições: 
 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

PREGÃO Nº 008/17 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/17 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 

EMPRESA PROPONENTE (NOME COMPLETO)  

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

PREGÃO Nº 008/17 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/17 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

EMPRESA PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 

3.2 A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes não se responsabiliza pelo 
recebimento de envelopes encaminhados pelo Correio. 

 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 

4.1 O proponente deverá se apresentar diante do Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-
se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

 
4.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 
4.2.1 Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, 

sócio ou assemelhado, deverá apresentar um dos seguintes 
documentos: 

 
a) Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado; 
 
b) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando 

de sociedade comercial ou de sociedade por ações; 
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c) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 
em exercício, no caso de sociedade civil; 

 
d) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País;  

 
e) Registro comercial, se empresa individual.  

 
4.2.2 Se representada por procurador, além de um dos documentos 

acima elencados, deverá apresentar também: 
 

a) Instrumento público de procuração; com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente, ou;  

 
b) Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida, 

com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente, acompanhado de ato de investidura do outorgante 
como representante legal da proponente. 

 
4.3 Deverá apresentar, ainda, as declarações de PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO, de ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, e de 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, conforme modelos constantes dos anexos III, 
IV, V e VI deste edital, juntamente com os documentos de credenciamento. 

 
4.4 Para comprovação da condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar, também, DECLARAÇÃO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme 
modelo constante no ANEXO VII. 

 
NOTA: A apresentação dos documentos acima mencionados no credenciamento 
isenta a presença dos mesmos no envelope de habilitação. 

 
5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES  
 

5.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença 
das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o 
pregoeiro, inicialmente, procederá ao recebimento dos ENVELOPES Nº 01 - 
PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.  

 
5.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, 

não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.  
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5.3 O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão 
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 
ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do 
certame.  

 
6. DA PROPOSTA DE PREÇO  
 

6.1 A proposta de preço deverá ser formulada em papel timbrado da empresa 
licitante, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
preferencialmente conforme o modelo constante do Anexo II deste edital, 
em 1 (uma) via, datada e assinada pelo representante legal ou procurador 
credenciado para o certame, devidamente identificado com nome, RG e 
CPF, devendo nela constar, obrigatoriamente: 
 
6.1.1 Para os concorrentes do LOTE 1: 

 
a) CNPJ, razão social, endereço, telefone e fax da licitante. 

b) Percentual de desconto que incidirá sobre os itens que compõe 
o objeto do lote (Gasolina Comum e Etanol). 

6.1.2 Para os concorrentes do LOTE 2: 
 

a) CNPJ, razão social, endereço, telefone e fax da licitante; 

b) Valores unitários e totais de cada item a ser adquirido.  

c) Valor total do lote expresso em moeda corrente nacional 
apresentado em algarismos (com apenas duas casas após a 
vírgula) e por extenso. 

 
6.2 Declaração expressa de que no preço global proposto estão incluídos todos 

os custos diretos e indiretos para o perfeito e satisfatório fornecimento dos 
itens objetivados neste edital. 

6.3 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 
contado da data da sessão pública. A ausência da indicação do prazo será 
entendida como aceitação tácita dessa condição. 

6.4 O percentual de desconto ofertado sobre os itens do LOTE 1 será 
aplicado aos preços médios mensais de cada combustível na cidade de 
Mogi das Cruzes, conforme publicado pela Agência Nacional de 
Petróleo – ANP, durante toda a vigência contratual. Com relação a 
proposta, os preços médios mensais serão os correspondentes ao mês de 
maio de 2017, constantes no Anexo I – Termo de Referência.  

 
6.5 Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por 

extenso será considerado este último.  

 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 

7.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, a 
autora da melhor oferta (maior percentual de desconto para o Lote 1 e 
menor preço para o Lote 2) e as das ofertas com preços até 10% (dez por 
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cento) inferiores para o Lote 1 e superiores para o Lote 2 àquela poderão 
fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, 
até a proclamação da vencedora.  

 
7.2 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no 

subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo 
de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.  

 
7.3 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos 

dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem 
novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a 
partir da autora da proposta classificada em último lugar, até a proclamação 
da vencedora.  

 
7.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.  
 

7.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4.  

 
7.6 Dada à palavra a licitante, esta disporá de 3 (três) minutos para apresentar 

nova proposta.  
 

7.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.  
 
7.8 Para o LOTE 1, a diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,5% 

(cinco décimos por cento). 
 

7.9 Para o LOTE 2, a diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 1% 
(um por cento). 
  

7.10 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 
proponente desistente às penalidades constantes no item 17 deste Edital.  

 
7.11 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 
consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 
efeito de ordenação das propostas.  

 
7.12 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de maior desconto percentual para o Lote 1 e de 
menor preço para o Lote 2 e o valor estimado para a contratação, podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido valor 
melhor.  

 
7.13 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 

pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances.  
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7.14 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 
valor apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta,  
comparando-a com os valores consignados nos orçamentos constantes do 
Processo Licitatório nº 010/17, decidindo motivadamente a respeito.  

 
7.15 A classificação dar-se-á pela ordem decrescente de desconto percentual 

proposto para o Lote 1 e crescente de preços propostos para o Lote 2. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL PARA O LOTE 1 e MENOR PREÇO PARA O LOTE 2, 
desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 
especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

 
7.16 Serão desclassificadas as propostas que:  

 

a)  Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;  

b)  Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;  

c)  Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do item 6;  

d)  Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 
manifestamente inexequíveis.  
 

7.17 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, 
aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 
convocatório.  

 
7.18 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital.  
 
7.19 Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as 
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos 
interpostos.  

 
7.20 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 

todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas 
previamente junto ao Pregoeiro.  

 
7.21 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova 

data para continuação dos trabalhos, sendo intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes.  

 
7.22 Serão aceitas apenas propostas com valor igual ou inferior ao valor 

estimado para cada um dos lotes.  
 
8. DA HABILITAÇÃO  
 

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE nº 02, os seguintes documentos:  
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8.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 

a)  Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 

b)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  

 

c)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF);  

 

d)  Decreto de autorização, 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.  

 
8.2 REGULARIDADE FISCAL  

 

a)  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, em havendo, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividades;  

 

b)  Prova de regularidade com as fazendas Federal, Estadual e Municipal 
(Certidões Negativas de Débitos de Tributos e Contribuições ou 
Certidões Positivas de Débitos com efeitos de Negativa), sendo a última 
do domicílio ou sede da licitante;  

 

c)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da respectiva certidão negativa 
(CNDT), dentro de sua validade, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12440/11. 

 

d)  Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS).  

 
8.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, ou execução patrimonial, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com prazo não superior a 
90 dias da data de sua expedição.  

 
8.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) Comprovação para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características ao objeto licitado, através da apresentação de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante. 
 

8.5 Para as empresas cadastradas na Câmara Municipal e ou Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, a documentação poderá ser substituída 
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pelo Certificado de Registro de Cadastral, desde que seu objetivo social 
comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.  

 
8.6 Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro 

esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no 
órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado 
apresentado, sob pena de inabilitação.  

 
8.7 O ENVELOPE nº 02 (HABILITAÇÃO) que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da 
licitação, devendo a licitante retirá-lo no prazo de 5 (cinco) dias, após 
decorrido o prazo acima referenciado, sob pena de inutilização do envelope.  

 
9. DA ADJUDICAÇÃO  
 

9.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 
ofertar o MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA O LOTE 1 e O 
MENOR PREÇO PARA O LOTE 2 será declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto do certame. 

 
9.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro 

inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 
das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.  

 
9.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 

proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a 
oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 
esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da 
licitante. 

 
10. DOS QUESTIONAMENTOS OU IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

 
10.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnação ao ato 

convocatório do Pregão, em relação a eventuais dúvidas de ordem técnica 
ou na interpretação deste Edital, deverão ser protocolados por escrito, 
em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento e 
abertura dos envelopes, no Setor de Protocolo e Arquivo da Câmara 
Municipal, endereçadas ao Pregoeiro, não sendo aceito, em nenhuma 
hipótese, o encaminhamento de outra forma. 

 
10.2 Acolhido o pedido de esclarecimentos, providências ou impugnação ao ato 

convocatório do Pregão, será designada nova data para a realização do 
certame. 

 
10.3 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 

presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 
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prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, junto ao 
Pregoeiro na Secretaria Administrativa.  

 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
11.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, 

a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias corridos para 
protocolar por escrito as razões de recurso, junto ao Setor de 
Protocolo e Arquivo da Câmara Municipal, endereçadas ao Pregoeiro, 
não sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra 
forma. 
 

11.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, 
bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas 
para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 3 
(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-
se, a todas, vista imediata do processo.  

 
11.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na 

sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos 
recursos.  

 
11.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 
daquele que houver dado causa à demora. 
 

12. DO CONTRATO 
 

12.1 Homologada a adjudicação do objeto licitado, a empresa vencedora será 
convocada para, no prazo de 03 (três) dias, assinar o instrumento 
contratual, conforme minuta que integra o presente Edital (Anexo VIII), 
devendo apresentar neste ato certidões negativas de débito ou positivas 
com efeito de negativas constantes no item 8.2, caso as apresentadas 
para fins de habilitação estejam vencidas. 

 
12.2 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma vez, 

por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração (artigo 64, § 
1º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações). 

 
12.3 Não sendo obedecido o prazo para a assinatura do contrato, a licitante 

vencedora decairá do direito de contratação, facultando-se à Câmara 
Municipal convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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12.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início na 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, nos 
termos do artigo 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
12.5 No interesse público e por solicitação da Contratante, a Contratada se 

obriga a manter o fornecimento dos itens durante até 60 (sessenta) dias 
após a data da expiração do prazo contratual, situação que será formalizada 
em procedimento administrativo obrigatório, nas mesmas condições 
pactuadas, de conformidade com o Processo Licitatório nº 010/17. 

 
12.6 É vedado à licitante que sagrar-se vencedora, terceirizar os serviços 

objetivados nesta licitação, sob pena de rescisão do respectivo instrumento 
contratual, além da aplicação das penalidades previstas. 

 
12.7 O contrato resultante da presente Processo Licitatório poderá ser alterado 

nos termos do artigo 58 cumulado com artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. 

 
12.8 A licitante vencedora deverá indicar Preposto com domicílio no município de 

Mogi das Cruzes, informando seu nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-
mail, com a finalidade de representa-la durante a execução do contrato e 
prestar todo o atendimento necessário à Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes. 

 
13. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
 

13.1 A execução contratual será fiscalizada pelo responsável do Setor de 
Transportes do Departamento Administrativo da Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes. 
 

13.2 Eventuais irregularidades verificadas pela fiscalização serão comunicadas à 
Contratada a fim de que essa providencie sua regularização. 

 
14. DO REAJUSTE 

 
Os preços dos combustíveis e lubrificantes não poderão ser reajustados, durante 
a vigência do contrato, por força da Lei nº 9.069/95 que dispõe sobre o Plano 
Real, salvo em decorrência de aumento autorizado pela ANP ou outro órgão 
governamental que a substituir, hipótese em que será aplicado ao preço unitário 
do item, o respectivo índice de majoração.  
 

15. DO PAGAMENTO 
 

15.1 A Contratante efetuará o pagamento mensal à Contratada em 
contraprestação ao fornecimento dos itens até o 5º (quinto) dia útil após a 
apresentação da documentação fiscal relativa ao mês contratual vencido, 
com a devida aprovação do Setor de Transportes. 
 
15.1.1 Para estabelecimento dos preços referentes aos itens do Lote 1, 

deverão ser considerados os preços médios de cada combustível do 
respectivo mês na cidade de Mogi das Cruzes-SP, conforme 
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publicado pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, e aplicado o 
percentual de desconto proposto pela Contratada.  

 
15.2 Caso o responsável pela execução contratual aponte alguma irregularidade 

nas informações prestadas pela contratada, o pagamento somente poderá 
ser realizado após o saneamento das mesmas. 

 
16. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

As despesas decorrentes do presente certame licitatório correrão à conta de 
dotação própria do orçamento do presente exercício, codificada sob n° 
01.031.0012.2001.3390.30.99 – Outros Materiais de Consumo. 

 
17. DAS PENALIDADES  
 

17.1 Por qualquer infração que configure inexecução total ou parcial do contrato, 
garantida a prévia defesa, a CONTRATANTE poderá aplicar a 
CONTRATADA as seguintes sanções previstas na Lei 8.666/93: 
 
a) Advertência; 

b) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor da contratação; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

 
17.2 Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados dos 

pagamentos devidos à contratada ou cobrados judicialmente. 
 

17.3 Fica reservado à CÂMARA o direito de rescisão administrativa do contrato, 
por razões devidamente justificadas, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 
e suas alterações, em especial o constante no artigo 77 e seguintes do 
referido estatuto legal, no qual tem o presente contrato fundamento jurídico. 

 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
18.1 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 

impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data, local e 
horário constante deste edital será transferida, automaticamente, para o 
primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.  

 
18.2 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de 
leitura das informações nela contidas por parte do Pregoeiro, bem como 
cópias em papel termosensível (papel de fax), cujo impresso pode se 
extinguir no processo.  

 
18.3 Não será realizada autenticação na Sessão Pública de recebimento e 

abertura dos envelopes. 
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18.4 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 
18.5 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 
obrigação de indenizar (artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93).  

 
18.6 A licitante deverá ter pleno conhecimento dos termos constantes deste 

Pregão, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo da correta formulação da proposta e da entrega do objeto licitado. 

 
18.7 A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável 

dos termos do presente edital, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e normas gerais aplicáveis. 

 
18.8 O edital do pregão será disponibilizado às empresas interessadas, 

gratuitamente, no prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
situada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro 
Cívico, Mogi das Cruzes - SP, junto ao Setor de Compras telefone (11) 
4798-9545, no horário das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 18h00. 

 
18.9 Fica eleitor o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes – SP, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 
Mogi das Cruzes, 23 de junho de 2017. 

 
 
 
 

Alex Albert Morais de Souza 
Pregoeiro  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

 

1.1 O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para 

os veículos oficiais da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, mediante 

demanda, pelo período de 12 (doze) meses, observadas as quantidades 

estimadas contidas na tabela abaixo: 

 

LOTE 1 

 
Item 

 
Descrição 

 
Qtd. 

 
Unidade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 Gasolina comum 45.000 
 

Litros R$ 3,439 R$ 154.755,00 

02 Etanol 125.000 
 

Litros R$ 2,311 R$ 288.875,00 

 

LOTE 2 

 
Item 

 
Descrição 

 
Qtd. 

 
Unidade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

03 Óleo lubrificante para 
motor para 5.000 Km 
SAE 20W50 API SJ 

600 Litros 
 

R$ 23,495 R$ 14.097,00 

04 Óleo lubrificante para 
câmbio 

50 
 

Litros R$ 25,370 R$ 1.268,50 

05 Fluído de freio 50 
 

Litros R$ 36,390 R$ 1.819,50 

 
1.2 Os produtos a serem fornecidos deverão atender as especificações das 

normas da ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, assim como deverão ser adquiridos de empresas 
distribuidoras credenciadas junto ao referido órgão.  
 

1.3 O valor global estimado do lote 1 é de R$ 443.630,00 (quatrocentos e 
quarenta e três mil seiscentos e trinta reais), enquanto o valor global 
estimado do lote 2 é de R$ 17.185,00 (dezessete mil cento e oitenta e 
cinco reais). 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

2.1 Em observância aos princípios da economicidade e da racionalidade, a 
empresa licitante vencedora deve possuir posto de combustível 
localizado dentro de um raio de 2 Km da sede da Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes, localizada na Avenida Vereador Narciso Yague 
Guimarães, 381 – Centro Cívico, Mogi das Cruzes – SP, com o objetivo de 
evitar deslocamentos longos com gastos desnecessários para a 
Administração Pública. 



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Estado de São Paulo 

 

Página 14 de 25 
 

 

2.2 As empresas licitantes deverão apresentar declaração de que possuem 
postos de combustíveis localizados dentro do raio de distância permitido, 
conforme exigido no item anterior. 

 
2.3 O fornecimento dos produtos objeto do certame licitatório será realizado 

somente quando solicitado por funcionário da Contratante, devidamente 
identificado, mediante apresentação de requisição emitida pelo Setor de 
Transportes, na qual constará o número da placa do veículo oficial, nome do 
motorista condutor, e total de combustível e/ou lubrificante a ser fornecido. 
 

3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO PERCENTUAL PARA O 
LOTE 1 e MENOR PREÇO PARA O LOTE 2. 

 
4. DA PREVISÃO DE CONSUMO 
 

A previsão do consumo é estimada com base na expectativa de consumo para o 
período de 12 (doze) meses. 

 
5. JUSTIFICATIVA 
 

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes necessita adquirir combustíveis e 
lubrificantes para a frota de veículos oficiais, visando atender a demanda 
operacional de seus diversos Gabinetes Parlamentares e Unidades 
Administrativas. 
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ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA  
 
 

À CPL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/17 – PREGÃO Nº 008/17  
 
 
 
Razão Social da empresa: _______________________________________________ 

CNPJ Nº ______________________________ 

Endereço completo:_____________________________________________________ 

Telefone/Fax: (__) _____________ E-mail: __________________________________ 

 

Prezados Senhores: 
 
Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento de combustíveis e 

lubrificantes para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 

de acordo com as exigências estabelecidas no Edital do Pregão 008/17, conforme 

detalhamento abaixo: 

 

Item Descrição Qtd. Unid. Percentual de 
Desconto  

01 Gasolina comum 45.000 Litros 
 

 

02 Etanol 125.000 Litros 
 

 
 

LOTE 2 

Item Descrição Qtd. Unid. Valor 
Unitário 

Valor  
Total 

03 Óleo lubrificante para motor  600 Litros 
 

  

04 Óleo lubrificante para câmbio 
 

50 Litros   

05 Fluído de freio 50 Litros 
 

  

 
Valor Global: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxx) 
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O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da 
abertura do envelope nº 01 – PROPOSTA. 
 
 
Declaramos que: 
 

• No preço ofertado nesta proposta estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para o perfeito e satisfatório fornecimento dos itens objetivados neste 
edital 

 

• Os produtos a serem fornecidos atendem as especificações das normas da ANP 
– Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e são 
adquiridos de empresas distribuidoras credenciadas junto ao referido órgão. 

 

• Possuímos posto de combustível localizado dentro do raio de 2 Km da sede da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, conforme exigido no Anexo I – Termo de 
Referencia deste Edital. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Nome do signatário, função na empresa, assinatura, RG e CPF 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/17 - PREGÃO Nº 008/17  
 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
                (nome da empresa) 

................................................................., inscrita no CNPJ/MF  nº............................., 

declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no Inciso VII do artigo 4º da Lei 

Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação referentes à licitação em epígrafe, conforme documentos constantes do 

envelope de habilitação, nada havendo o que a desabone para participar do presente 

certame licitatório. 

 

 

..................................., em ...... de ................. de 2017. 

 

 
 
 
Assinatura do responsável 
 
Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/17 - PREGÃO Nº 008/17  
 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
               (nome da empresa) 

.................................................................., inscrita no CNPJ/MF 

nº.................................., declara, sob as penas da Lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 

da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

..................................., em ...... de ................. de 2017. 

 

 
 
Assinatura do responsável 
 
Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/17 - PREGÃO Nº 008/17 
 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
               (nome da empresa) 

.................................................................., inscrita no CNPJ/MF 

nº.................................., declara, sob as penas da Lei, que não sofre ação que 

comprometa a sua estabilidade econômico-financeira, de que goza de situação regular 

relativa aos encargos tributários federais, estaduais e municipais, trabalhistas e 

previdenciários. 

 

 

 

 

..................................., em ...... de ................. de 2017. 

 

 
 
 
Assinatura do responsável 
 
Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/17 - PREGÃO Nº 008/17 
 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 
7º DA CONSTITUÇÃO FEDERAL 

 
 

 

 

 

 

               (nome da empresa) 

.................................................................., inscrita no CNPJ/MF 

nº.................................., declara, sob as penas da Lei, que não emprega menores de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega 

menores de dezesseis anos em qualquer tipo de trabalho, em atendimento ao disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

 

...................................., em ...... de ................. de 2017. 

 

 
 
 
Assinatura do responsável 
 
Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/17 - PREGÃO Nº 008/17 
 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
               (nome da empresa) 

.................................................................., inscrita no CNPJ/MF 

nº.................................., declara, sob as penas da Lei, que é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II 

e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e 

seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os 

direitos previstos nos artigos 42, 43 e 44 da referida Lei. 

 

 

...................................., em ...... de ................. de 2017. 

 

 
 
 
Assinatura do responsável 
 
Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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ANEXO VIII  
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO XX/2017, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES E A EMPRESA 
XXXXXXXXXX. 

 
 

Pelo presente instrumento firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES, Poder Legislativo Municipal, sediada na Avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico, em Mogi das Cruzes - SP, inscrita no 
CNPJ sob nº 46.003.380/0001-19, neste ato representada por seu Presidente, 
Vereador xxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, portador da CIRG nº xxxxxxxxxx e 
CPF nº xxxxxxxxxx, a seguir denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de 
outro lado a empresa xxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob nº 
xxxxxxxxxx, neste ato representada por xxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, 
portador(a) da CIRG nº xxxxxxxxxx e do CPF nº xxxxxxxxxx, residente e domiciliado 
na xxxxxxxxxx, a seguir denominada simplesmente de CONTRATADA, vinculados aos 
termos do Processo Licitatório nº 010/17, o qual adjudicou o objeto do Pregão nº 
008/17, conforme decisão da Presidência da Câmara Municipal exarada nas fls. 
XX, celebram entre si o presente contrato, regido pela Lei nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações e pelas cláusulas a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes para os veículos oficiais da CONTRATANTE, mediante 
demanda, observadas as quantidades estimadas contidas na tabela abaixo: 

  

Item Descrição Qtd. Unidade 

1 Gasolina comum 45.000 
 

Litros 

2 Etanol 125.000 
 

Litros 

3 Óleo lubrificante para motor para 5.000 Km 
SAE 20W50 API SJ 

600 Litros 
 

4 Óleo lubrificante para câmbio 50 
 

Litros 

5 Fluído de freio 50 
 

Litros 

 
1.2 Considera-se parte integrante deste contrato os seguintes documentos: 

 
a) Pregão nº 008/17 e seus anexos. 
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b) Proposta apresentada em xx de xxxxx de 2017 pela CONTRADA. 
 

2. DO VALOR, PAGAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 
 

2.1 A Tesouraria da CONTRATANTE efetuará o pagamento mensal à 
CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contado da 
apresentação da fatura/nota fiscal relativa ao mês contratual vencido e após 
a conferência e aprovação do Setor de Transportes. 
 

2.2 Para os itens 1 – Gasolina Comum e 2 – Etanol, será aplicado o desconto 
percentual de X,XX% (xxxxxxxxxxxxxxx) aos preços médios de cada 
combustível, referentes ao mês contratual vencido, conforme publicado pela 
Agência Nacional de Petróleo – ANP.  

 
2.3 Para os demais itens, os preços unitários a serem praticados pela 

CONTRATADA são os seguintes: 
 

Óleo para motor (litro)............................................. R$ x,xx    

Óleo para cambio (litro).......................................... R$ x,xx   

Fluído de freio (litro).................................................. R$ x,xx   

 

2.4 As despesas decorrentes da execução dos serviços deste Contrato correrão 
por conta de dotação atribuída à CONTRATANTE, codificada sob nº 
01.031.0012.2001.3390.30.99 – Outros Materiais de Consumo. 

 
2.5 Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ x.xxx,xx 

(xxxxxxxxxxxxxxxx), para fins de alçada financeira. 
 

3. DO REAJUSTE 
 

Os preços dos combustíveis e lubrificantes não poderão ser reajustados, durante 
a vigência do contrato, por força da Lei nº 9.069/95 que dispõe sobre o Plano 
Real, salvo em decorrência de aumento autorizado pela ANP ou outro órgão 
governamental que a substituir, hipótese em que será aplicado ao preço unitário 
do item, o respectivo índice de majoração.  

 
4. DA VIGÊNCIA 

 
4.1 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, com 

início na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do 
artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
4.2 No interesse público e a pedido da CONTRATANTE a CONTRATADA 

obriga-se a manter o fornecimento dos itens durante até 60 (sessenta) dias 
após a data da expiração do prazo contratual, situação que será formalizada 
em procedimento administrativo. 
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5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA obriga-se a: 
 

5.1 Obedecer às orientações fornecidas pelo servidor responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual.  

 
5.2 Fornecer combustíveis de excelente qualidade, adquiridos de empresa 

distribuidora credenciada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, devendo, quando solicitado, apresentar documentação 
comprobatória da qualidade dos produtos (nota fiscal emitida pela 
distribuidora e boletim de conformidade). 

 
5.3 Caso seja constatado o fornecimento de combustível adulterado que 

danifique componentes ou peças dos veículos, a contratada ficará obrigada 
a indenizar o valor correspondente ao respectivo reparo, sujeitando-se ainda 
à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
5.4 Realizar o fornecimento somente quando solicitado por funcionário da 

Contratante devidamente identificado, mediante a apresentação de 
requisição emitida pelo Setor de Transportes, na qual constará o número da 
placa do veículo oficial, nome do motorista condutor e total de combustível 
e/ou lubrificante a ser fornecido.  

 
5.5 Recolher todos os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados, 

conforme definido na legislação tributária.  
 
5.6 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas na licitação que 
originou o presente contrato. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

A CONTRATANTE obriga-se a: 
 

6.1 Efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuado. 
 

6.2 Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato. 
 

7. DA FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização dos serviços será exercida pelo Setor de Transporte do 
Departamento Administrativo da CONTRATANTE, a qual competirá decidir sobre 
as dúvidas ou questões que surgirem no decorrer dos serviços, e que de tudo dará 
ciência à Presidência da Edilidade. 
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8. DAS PENALIDADES 
 

8.1 Por qualquer infração que configure inexecução total ou parcial do contrato, 
garantida a prévia defesa, a CONTRATANTE poderá aplicar a 
CONTRATADA as seguintes sanções previstas na Lei 8.666/93: 
 
a) Advertência; 

b) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor da contratação; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

 
8.2 Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados dos 

pagamentos devidos à contratada ou cobrados judicialmente. 
 

9. DA RESCISÃO 
 

Fica reservado à CONTRATANTE o direito de rescisão administrativa do contrato, 
por razões devidamente justificadas, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, em especial o constante no artigo 77 e seguintes do referido estatuto 
legal, no qual tem o presente contrato fundamento jurídico. 

 
10. DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes, excluindo-se qualquer outro, 
por mais privilegiado que possa existir, para dirimir as dúvidas e questões 
relativas ao presente Contrato. 

 
E por estarem às partes justas e combinadas, assinam ao presente 

Instrumento de Contrato, composto por 05 (cinco) laudas, em 03 (três) vias de igual 
teor e valor, na presença das testemunhas abaixo, para fins de direito. 

Mogi das Cruzes, em xx de xxxxx de 2017. 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1)________________________   2)_____________________________ 
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