
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

   

EDITAL - Licitação 
  
LICITAÇÃO Nº. 00042/2018 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO: MENOR PREÇO 
  
Órgão Realizador do Certame: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, 485 - CENTRO - RIACHÃO - PB. 
CEP: 58235-000 - Tel: (083) 3639-1002. 
  
O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 01.612.770/0001-58, 
doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos 
possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua 
Equipe de Apoio, as 08:30 horas do dia 21 de Setembro de 2018 no endereço acima 
indicado, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00042/2018, tipo menor preço; 
tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº. 10.520, de 17 
de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 006/2007, de 07 de Agosto de 2007, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, 
conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor 
proposta para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA, PELO MENOR PREÇO, PARA 
ATENDER A DEMANDA DA FROTA VEICULAR PRÓPRIA E LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHÃO/PB. 
  
1. DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto da presente licitação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA 
PARCELADA, PELO MENOR PREÇO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA VEICULAR PRÓPRIA E 
LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. 
1.2. As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no 
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, conforme disposto nos respectivos atos 
constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
2.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 
2.2.1 Que estejam suspensos de licitar e/ou impedidos de contratar com a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIACHÃO ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado da Paraíba, 
especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFILPB, conforme a Lei nº 
9.697/2012; 
2.2.2 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
2.2.3 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;  
2.2.4 Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
2.2.5 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
2.2.6 Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
2.2.7 Empresas enquadradas nas disposições contidas nos incisos I, II e § 4º do art. 
3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação da 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento 



junto ao Pregoeiro devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
certame, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro 
documento equivalente e respectiva cópia para juntada aos autos do processo. 
3.2 Tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou 
empresário individual, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro empresarial, registrado na Junta Comercial; ou, tratando-se de sociedade não 
empresária, ato constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência dessa investidura; 
3.3 Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, ou 
ainda carta de credenciamento, conforme modelo anexo do presente Edital, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados no item 3.2, que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. 
3.3.1 O Instrumento Público ou Particular de Procuração deverá estar no prazo de 
validade nele previsto, e quando não mencionado, será considerado válido dentro do 
prazo de até 01 (um) ano, a contar da data da sua concessão; 
3.3.2 A Procuração Particular ou Carta de Credenciamento deverá estar com firma 
reconhecida em cartório, e datada há no máximo 1(um) ano; 
3.4 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
3.5 Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da administração, ou por meio de publicação em 
órgão da imprensa oficial; 
3.6 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e 
local indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu 
representante, após a fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os 
seguintes documentos: 
3.6.1 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo 
anexo); 
3.6.2 Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso 
(conforme modelo anexo a este Edital, previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 
acompanhada de certidão expedida pela Junta comercial ou Secretaria da Receita 
Federal ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 
Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio – DNRC emitida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores a data prevista para 
abertura deste certame; 
3.6.2.1 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em 
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 
2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, 
portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.  
 
4. DA ABERTURA DA SESSÃO 
4.1 Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, 
indevassáveis e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
   
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSÃO DE PREGÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00042/2018 
DATA/HORA: 21/09/2018 às 08:30 horas 
Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope não seja personalizado –
timbrado). 
 
ENVELOPE N° 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
   
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSÃO DE PREGÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00042/2018 
DATA/HORA: 21/09/2018 às 08:30 horas 
Razão Social do proponente, endereço e CNPJ (caso o envelope não seja personalizado –
timbrado). 
 
4.2 Aos licitantes interessados fica resguardado o direito de enviar os envelopes de 
Credenciamento, Proposta Comercial e Documentos de Habilitação via postal, desde que, 
sejam protocolados na PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, Rua Manoel Tomaz de Aquino, 



485, Centro, CEP 58.235-000 - RIACHÃO – PB, TELEFONE: (83) 3639-1002, com toda 
identificação do licitante e dados pertinente ao procedimento licitatório em epígrafe 
e, impreterivelmente, com pelo menos 30 minutos de antecedência ao horário previsto 
para abertura da sessão pública supracitada. 
4.3 Todo o procedimento de envio e regularidade das informações e conteúdo dos 
documentos referidos no item 4.2 corre por conta e risco do licitante. 
4.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao 
enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao 
tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital. 
 
5. DA PROPOSTA COMERCIAL 
5.1 Observar condições do item 7 do termo referencial em anexo. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1 Observar condições do item 10 do termo referencial em anexo. 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
7.1 Observar condições do item 10 do termo referencial em anexo. 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1 O critério de julgamento da presente licitação é o menor preço por item. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1 Observar condições do item 6 do termo referencial em anexo. 
 
10. DOS RECURSOS 
10.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de 
forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões 
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
10.1.1 Caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte com 
restrição na documentação de regularidade fiscal, o prazo a que se refere o subitem 
anterior iniciar-se-á após o decurso da fase de regularização fiscal. 
10.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 
10.3 Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão.  
10.3.1 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará 
adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de 
recorrer. 
10.4 O acolhimento de recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, conforme 
o caso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.5 Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos 
legais. 
10.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 
10.6.1 O edital poderá ser impugnado pelo interessado, até dois dias úteis antes da 
data determinada para abertura da proposta. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
11.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados. 
11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
12. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
12.1 Encerrado o procedimento licitatório será encaminhado ao GABINETE DO PREFEITO, 
para elaboração do respectivo Termo de Contrato, se for o caso, conforme minuta em 
anexo, ou instrumento equivalente, cujo adjudicatário será convocado para assinatura 
do contrato ou retirada do instrumento equivalente e terá o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data de sua convocação, desde que obedecidas todas as exigências 
estabelecidas neste Edital, e de conformidade com a proposta aceita, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
12.1.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 



para que seja assinado ou aceito no prazo de (02) dias úteis, a contar da data de seu 
recebimento. 
12.1.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do Adjudicatário e aceita pela Administração. 
12.2 O prazo de vigência da contratação será de 10 (dez) dias, a partir da data da 
assinatura do instrumento, ou da data da retirada da Nota de Empenho, adstrito a 
vigência do respectivo crédito orçamentário, prorrogável nos termos do § 1º do art. 
57, da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.3 Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a contratante 
verificará as condições de habilitação e qualificação da contratada, bem como 
consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Estadual – CAFILPB, devendo a comprovação da manutenção ser 
anexada ao processo. 
12.4 Se o Adjudicatário, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de 
Empenho, não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados 
os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais.  
  
13. DO PREÇO 
13.1. Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos 
previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93. 
13.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, 
Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento 
expresso do Contratado. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
14.1 As obrigações da Contratante e da Contratada, estão colacionadas nos itens 13 e 
12 respectivamente, do Termo de Referência. 
 
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO.  
15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no item 20, 
Termo de Referência. 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1 Orçamento de 2018: Recursos Próprios do Município de Riachão/PB+Recursos 
Federais: 02.010 - Gabinete do Prefeito: 04.122.1002.2002; 02.020 - Secretaria 
Municipal de Administração e Transparência: 04.122.1002.2003; 02.050 - Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural: 15.452.1002.2041/20.606.2009.2011; 
02.060 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - FUNDEB 40%/MDE: 
12.361.2008.2015/12.361.2008.2016/12.361.2022.2020/13.392.2017.2026/27.812.2015.2045; 
02.070 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS: 10.301.2005.2027/10.301.2005.2067; 
02.080 - Secretaria Municipal de Ação Social - FMAS: 08.244.2014.2039; 02.100 - 
Procuradoria Geral do Município: 02.062.1003.2043; 02.120 - Secretaria Municipal de 
Articulação Política: 04.122.1003.2046; 02.140 - Secretaria Municipal de 
Acompanhamento de Ação Governamental: 04.122.1001.2086. Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações previstas no art. 
7º da Lei nº 10.520/2002, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 
17.1.1 Multa de até 10% (dez) por cento sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
17.1.2 Impedimento de licitar e de contratar com o Estado da Paraíba e 
descredenciamento do Registro Cadastral (CECH), pelo prazo de até cinco anos, e 
consequente inclusão no CAFIL/PB. 
17.2 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
17.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que 
couber, as disposições da Lei nº 8.666, de 1993. 
17.4 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. 



17.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência.  
  
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão. 
18.2 É facultada ao Pregoeiro 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. 
18.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
18.4 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a 
sessão pública do pregão. 
18.5 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato 
escrito e devidamente fundamentado. 
18.6 Em todas as fases do procedimento licitatório e antes da assinatura do contrato, 
serão efetuadas consultas ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública do Estado da Paraíba-CAFILPB, sendo excluída do 
processo a empresa que estiver nele inscrita. 
18.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
18.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente na Administração. 
 
18.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público.  
18.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
18.11 Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que 
compõem o processo prevalece a previsão do Edital. 
18.12 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
http://www.riachao.pb.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua 
Manoel Tomaz de Aquino - 485, Centro, Riachão-PB, nos dias úteis, de segunda a sexta 
feira no horário das 08:00 as 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados; 
18.13 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais 
documentos, nos termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002. 
18.14 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro 
competente é o da Comarca de Araruna, com exclusão de qualquer outro. 
18.15 Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da administração, ou por meio de publicação em 
órgão da imprensa oficial; 
18.16 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os anexos I até IX: 
  

Riachão - PB, 06 de Setembro de 2018. 
  
  
  

____________________________________ 
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

   

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2018 
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 
   
1. APRESENTAÇÃO 
O procedimento tem por finalidade autorizar a abertura de licitação na modalidade 
Pregão Presencial, tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Decreto Municipal nº. 006/2007, de 07 de Agosto de 2007, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. O 
presente Termo de Referência reúne os elementos técnicos necessários para a 
caracterização dos serviços a serem contratados. 
 
2. DO OBJETO 
2.1 A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Combustíveis de forma 
parcelada, pelo menor preço, para atender a demanda da frota veicular própria e 
locada a Prefeitura Municipal de Riachão/PB, conforme especificações, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1 Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica - 
Aquisição de combustíveis de forma parcelada, pelo menor preço, para atender a 
demanda da frota veicular própria e locada a Prefeitura Municipal de Riachão/PB, 
considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse 
público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a 
promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos 
objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de 
planejamento aprovadas. 
3.2 Considerando que as dotações consignadas no orçamento da Prefeitura Municipal de 
Riachão/PB são repassadas em proporções mensais. A Administração adquirir os 
combustíveis de forma parcelada e de acordo com as suas demandas, entende-se que a 
compra será a mais conveniente, por proporcionar à celeridade nas aquisições e o 
controle regular dos gastos orçamentários durante o exercício. 
3.3 O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do 
exercício financeiro de 2018, considerado da data de sua assinatura. 
 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
  

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL 
1 Gasolina Comum.  LITROS 24000 4,63 111.120,00 
2 Óleo Diesel. LITROS 24000 3,77 90.480,00 
3 Óleo Diesel, Tipo S-10. LITROS 20000 3,97 79.400,00 

VALOR TOTAL R$281.000,00
 
5.1 Os valores admitidos são os constantes deste Termo de Referência, que foram 
estabelecidos com base nos preços praticados no mercado, conforme orçamentos 
apresentados por empresas do ramo. 
5.2 Os quantitativos informados acima são estimativos e não indicam qualquer 
compromisso futuro para o Contratante.  
 
6. DA HABILITAÇÃO 
6.1 Para fins de habilitação o licitante deverá apresentar a documentação 
comprobatória necessária à qualificação no que se refere a: 
 
6.1.1 Regularidade Jurídica: 
a) Registro comercial e suas alterações, no caso de empresa individual; 



b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 
sociedade de ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; 
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. 
 
6.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
c) Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão relativa aos 
tributos federais administrados pela Receita Federal e Certidão quanto a Dívida Ativa 
da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
g) Prova de regularidade para com a justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
6.1.3 Qualificação Econômico Financeira: 
a) Certidão Negativa de Falência ou em Processo de Falência, expedida pelo 
Distribuidor do Fórum da sede da pessoa jurídica, observado o prazo de até 90 
(noventa) dias, contados da data de sua emissão. 
 
6.1.4 Qualificação Técnica 
a) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica 
de Direito Público ou Privado, que comprove o fornecimento de materiais em 
características e quantidades compatíveis com o objeto desta licitação; 
b) Juntamente com os documentos referidos neste item, também, deverão ser 
apresentadas as seguintes declarações: de que a empresa não se acha inidônea para 
licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou 
contratar com a Administração Pública; declaração de que a empresa não possui 
trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, segundo determina o 
inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, na forma da lei; 
 
7. DA PROPOSTA 
7.1 A proposta deverá ser apresentada com as quantidades, valor unitário e total, já 
consideradas as despesas com todos os tributos, fretes e demais custos que incidam 
direta ou indiretamente sobre o material a ser licitado. 
7.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua apresentação; 
7.3. Prazo de garantia; 
7.4. Prazo de entrega; 
7.5. Identificação do fabricante (marca/modelo); 
7.6. Razão Social, CNPJ, endereço, telefone/fax da empresa e e-mail para contato; 
7.7 A proposta deverá estar sem emendas, entrelinhas ou rasuras que comprometam a sua 
essência, bem como, devidamente assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo 
representante legal da empresa, com a identificação de seu nome e CPF abaixo da 
assinatura. 
7.8 Por ocasião do envio da proposta, o licitante enquadrado como Microempresa – ME, 
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá declarar que atende aos requisitos do Art. 
3º da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na 
referida Lei.  
 
8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
8.1 A presente licitação é exclusiva para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 
ou Sociedades Cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita 
bruta até o limite definido no inciso II, do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados, em 
conformidade com o disposto no art. 34, da Lei nº 11.488, de 15/06/2007. 



 
9. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
9.1 O processo licitatório observará as normas e procedimentos administrativos 
constantes na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto 
Municipal nº. 006/2007, de 07 de Agosto de 2007, Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e modificações, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações.  
 
10. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
10.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
10.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.  
10.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata, com 
acompanhamento dos participantes. 
10.3.1 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
10.4 As propostas serão classificadas: a) o autor da oferta de valor mais baixo e os 
das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos 
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; e b) não havendo pelo 
menos 3 (três) ofertas nas condições definidas na alínea anterior, poderão os autores 
das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
10.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão formular lances, sendo 
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
10.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor por lote. 
10.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
10.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado em ata. 
10.8 Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for formulado e 
registrado em primeiro lugar. 
10.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado em ata. 
10.10 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 
e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por 
ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 
10.11 Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os 
licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 
classificado. 
10.11.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
10.11.2 O pregoeiro pode solicitar aos licitantes a adequação final da proposta de 
preços. 
 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
11.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
11.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 
máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
11.3 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. 
11.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento em prazo razoável 
para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 
11.4.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o 
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
11.4.1.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 



11.5 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
11.6 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando por meio de 
publicação no Site da Prefeitura Municipal de Riachão/PB a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
11.7 O Pregoeiro poderá encaminhar, contraproposta ao licitante que apresentou o 
lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
11.7.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
11.7.2 A negociação será realizada em sessão, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12.1 Caberá à licitante vencedora, além do constante neste Termo de Referência, o 
cumprimento das seguintes obrigações: 
12.1.1 Efetuar a entrega dos produtos licitados de acordo com as especificações, 
marcas e preços propostos na licitação, e demais condições definidas neste Termo de 
Referência; 
12.1.2 Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os 
materiais em que se verifiquem defeitos de qualquer espécie, bem como, providenciar a 
substituição dos mesmos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação 
que lhe for entregue oficialmente; 
12.1.3 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e 
previdenciários resultantes do fornecimento; 
12.1.4 Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitados pelo 
Contratante ou pelo Fiscal ou Comissão Fiscalizadora do contrato; 
12.1.5 Informar ao Tribunal qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize o 
fornecimento do objeto licitado; 
12.1.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que estiver 
obrigada, exceto nas condições previstas no Termo de Referência ou em contrato a que 
estiver vinculada; 
12.1.7 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso 
às dependências da Prefeitura; 
12.1.8 Guardar sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de 
interesse do Contratante, ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto do Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido; 
12.1.9 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência; 
12.1.10 Manter atualizados, para fins de pagamento, a Certidão Negativa de Débito – 
CND, junto aos órgãos competentes; 
12.1.11 Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões 
dos 
fornecimentos, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993; 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
13.1 Caberá ao Contratante o cumprimento das seguintes obrigações: 
13.1.1 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à Contratada, de acordo com as 
condições e preços pactuados, após o cumprimento de todas as formalidades legais e 
exigências contratuais; 
13.1.2 Fornecer à Contratada todas as informações necessárias relacionadas ao 
contrato; 
13.1.3 Acompanhar/fiscalizar a execução do contrato; 
13.1.4 Avaliar o nível dos serviços prestados sob os aspectos quantitativo e 
qualitativo durante o prazo de garantia dos materiais; 
13.1.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor e com as especificações deste Termo de 
Referência; 
13.1.6 Levar ao conhecimento da Contratada, por escrito, sobre ocorrência de 
eventuais imperfeições ou irregularidades constatadas no curso da execução do 
contrato, fixando prazo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
13.1.7 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições deste processo. 
13.1.8 Zelar pela manutenção dos materiais adquiridos; 
13.1.9 Cumprir e fazer cumprir o disposto neste instrumento. 
 
  



14. DAS CONDIÇOES DO PAGAMENTO 
14.1 O Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do objeto licitado os 
preços integrantes da proposta aprovada, já inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, tudo em conformidade com as condições previstas nas especificações e neste 
Termo de Referência, constituindo assim sua única remuneração material efetivamente 
entregue e aceita pela Prefeitura; 
14.2 O pagamento será efetuado, por meio de Ordem Bancária, para crédito em conta 
corrente, em até 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento definitivo dos 
produtos; 
14.3 O pagamento somente será efetuado mediante emissão de Nota Fiscal Eletrônica; 
14.3.1 A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com a descrição constante na Nota 
de Empenho; 
14.4 Deverão constar, também, na nota fiscal os dados bancários do credor para 
emissão da ordem bancária e as devidas retenções tributárias/contribuições 
previdenciárias, a serem efetuadas pelo contratante, na forma da legislação vigente; 
14.4.1 A conta bancária deverá ser vinculada ao CNPJ da empresa Contratada, ficando o 
pagamento condicionado à informação dos dados dessa conta na nota fiscal; 
14.5 A Prefeitura reserva-se ao direito de recusar o pagamento se, no ato do atesto, 
os produtos licitados não estiverem de acordo com as especificações apresentadas e 
aceitas no Termo de Referência; 
14.6 A empresa vencedora do certame deverá emitir nota fiscal correspondente à sede 
ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação. 
14.7.Os preços dos combustíveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os 
índices oficiais autorizados pelo Governo Federal ou Setoriais. 
14.8.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, 
Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento 
expresso do Contratado.14.8 As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão 
apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da 
Instrução Normativa nº 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) 
representante(s) legal (is), em duas vias; 
14.9 Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos 
federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa nº 1.234 - RFB, de 11 
de janeiro de 2012. 
 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1 As despesas decorrentes das aquisições correrão à conta dos recursos consignados 
no Orçamento da Prefeitura Municipal de Riachão/PB, para o exercício de 2018, na 
Classificação Programática da Despesa: 
02.010 - Gabinete do Prefeito: 04.122.1002.2002; 02.020 - Secretaria Municipal de 
Administração e Transparência: 04.122.1002.2003; 02.050 - Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural: 15.452.1002.2041/20.606.2009.2011; 02.060 - 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - FUNDEB 40%/MDE: 
12.361.2008.2015/12.361.2008.2016/12.361.2022.2020/13.392.2017.2026/27.812.2015.2045; 
02.070 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS: 10.301.2005.2027/10.301.2005.2067; 
02.080 - Secretaria Municipal de Ação Social - FMAS: 08.244.2014.2039; 02.100 - 
Procuradoria Geral do Município: 02.062.1003.2043; 02.120 - Secretaria Municipal de 
Articulação Política: 04.122.1003.2046; 02.130 - Controladoria Geral do Município: 
04.124.1002.2009/04.032.1001.2085; 02.140 - Secretaria Municipal de Acompanhamento de 
Ação Governamental: 04.122.1001.2086. 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo. 
15.2 As aquisições para o exercício subsequente estarão submetidas à dotação 
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade. 
 
16. DO ORÇAMENTO ESTIMADO 
16.1 O orçamento valor total estimado para a cobertura da presente aquisição é de R$ 
281.000,00 (Duzentos e oitenta e um mil reais). 
 
17. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO FORNECIMENTO 
17.1 O fornecimento será efetuado de forma parcelada, ou seja, de acordo com as 
necessidades da Prefeitura.  
  
18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
18.1 O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do 
exercício financeiro de 2018, considerado da data de sua assinatura. 
 
19. DO PRAZO DE ENTREGA 
19.1 O prazo para entrega do material licitado será de forma parcelada. 



20. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
20.1 A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei 
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e no Decreto Municipal nº. 006/2007, de 
07 de Agosto de 2007, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 
20.1.1 advertência por escrito; 
20.1.2 Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado, calculada sobre o 
valor do objeto em atraso, até o décimo dia; 
20.1.3 Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não 
cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pela contratada, 
podendo ser cumulada com a multa do item anterior; 
20.1.4 Rescisão unilateral do Contrato, após o décimo dia de atraso; 
20.1.5 Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Riachão/PB, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
20.1.6 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e 
descredenciamento do Registro Cadastral do Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  
20.1.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
20.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que 
couber, as disposições do Decreto Municipal nº. 006/2007, de 07 de Agosto de 2007 e 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
20.3 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. 
20.4 As sanções previstas neste item são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada 
ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 
ato. 
20.5 As penalidades previstas nos subitens 20.1.5, 20.1.6 e 20.1.7 importarão na 
inclusão da contratada no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 
com o Estado da Paraíba - CAFIL/PB. 
20.6 Extensão das Penalidades: 
20.6.1 As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento 
de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas 
àqueles que: 
a) Retardarem a execução do certame; 
b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 
c) Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
21. DA FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO 
21.1 Será considerado vencedor, o licitante que, atendidas as especificações contidas 
no Edital e seus anexos, oferecer proposta de menor preço por item. 
 

Riachão/PB, 06 de Setembro de 2018. 
  
 

 
__________________________________ 

MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 
Pregoeiro Oficial 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
  

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2018 
  
  

PROPOSTA 
  
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2018 
  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA, PELO MENOR PREÇO, PARA ATENDER 
A DEMANDA DA FROTA VEICULAR PRÓPRIA E LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. 
  
PROPONENTE: 
  
Prezados Senhores, 
  
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 
  
ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA/MODELO UNIDADE QUANTIDADEP.UNITÁRIO P.TOTAL 
1 Gasolina Comum    LITROS 24000    
2 Óleo Diesel   LITROS 24000    
3 Óleo Diesel, Tipo S-10   LITROS 20000    

  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$  
  
PRAZO - Item 7.4: 

PAGAMENTO - Item 14.2: 

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 7.2: 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
_____________ /_____de__________________de________ 

  
  
__________________________________________________ 

Responsável 
  
  

CNPJ 



FOLHA 01/02 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2018 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 
  
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2018 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
  
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 
27, Inciso V, da Lei 8.666/93. 
  
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 
7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem maiores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de menor aprendiz na 
forma da legislação vigente. 
  
  
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a 
participação na licitação. 
  
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima 
qualificado, declara não haver, até a presente data, 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, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação. 
  
  
3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente 
instrumento convocatório. 
  
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas 
do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas. 
  
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
  
  
  
  
OBSERVAÇÃO: 
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O 
CASO. 



FOLHA 02/02 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2018  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
  
  
PROPONENTE: 
CNPJ: 
  
  
4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta. 
  
(identificação completa do representante do licitante), como representante 
devidamente constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio), 
doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do 
Edital do Pregão Presencial nº 00042/2018, 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 00042/2018 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 00042/2018, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial 
nº 00042/2018 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00042/2018, 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 00042/2018 
quanto a participar ou não da referida licitação; 
  
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 
00042/2018 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 00042/2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
  
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial nº 
00042/2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou 
recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Riachão 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/ASSINATIRA/CARGO 
Representante legal do proponente 
  
  
  
  
  
OBSERVAÇÃO: 
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O 
CASO. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
  
  

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2018 
MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO 
  
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2018 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
  
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
  
1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4º, Inciso VII, da 
Lei 10.520/02. 
  
O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4º, 
Inciso VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos 
de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame 
acima indicado. 
  
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
OBSERVAÇÃO: 
A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2018 
MINUTA DO CONTRATO 
  
CONTRATO Nº: ..../2018-CPL 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIACHÃO E ........., PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE 
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de 
Riachão - Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ nº 
01.612.770/0001-58, neste ato representada pelo Prefeito Fábio Moura de Moura, 
Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Manoel Tomaz 
de Aquino, 37 - Casa - Centro - Riachão - PB, CPF nº 486.330.974-00, Carteira de 
Identidade nº 935.081 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado 
......... - ......... - ......... - ......... - ..., 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 DO CONTRATO: 
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00042/2018, 
processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº. 006/2007, de 07 de Agosto de 2007, e subsidiariamente pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO: 
O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA, 
PELO MENOR PREÇO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA VEICULAR PRÓPRIA E LOCADA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. 
  
O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste 
instrumento, proposta apresentada, Pregão Presencial nº 00042/2018 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 dos combustíveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os 
índices oficiais autorizados pelo Governo Federal ou Setoriais. 
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida 
a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, 
Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do 
Contratado. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
Orçamento de 2018: Recursos Próprios do Município de Riachão/PB+Recursos Federais: 
02.010 - Gabinete do Prefeito: 04.122.1002.2002; 02.020 - Secretaria Municipal de 
Administração e Transparência: 04.122.1002.2003; 02.050 - Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural: 15.452.1002.2041/20.606.2009.2011; 02.060 - 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - FUNDEB 40%/MDE: 
12.361.2008.2015/12.361.2008.2016/12.361.2022.2020/13.392.2017.2026/27.812.2015.2045; 



02.070 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS: 10.301.2005.2027/10.301.2005.2067; 
02.080 - Secretaria Municipal de Ação Social - FMAS: 08.244.2014.2039; 02.100 - 
Procuradoria Geral do Município: 02.062.1003.2043; 02.120 - Secretaria Municipal de 
Articulação Política: 04.122.1003.2046; 02.140 - Secretaria Municipal de 
Acompanhamento de Ação Governamental: 04.122.1001.2086. Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da 
seguinte maneira: Até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS: 
O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas 
características, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está 
abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra: 
  Entrega: Parcelada 
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício 
financeiro de 2018, considerado da data de sua assinatura. 
  
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 dos produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não 
exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais. 
  
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 sub-contratar, 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. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: 
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo 
entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, 
conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. 
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, 
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas 
nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; 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 - 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na 
Lei 10.520/02. 
  



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da 
Comarca de Araruna. 
 
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.       
  
 

Riachão - PB, ... de ............... de 2018. 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
  
_____________________________________ 
CPF:  
  
  
  
  
  
_____________________________________ 
CPF: 

PELO CONTRATANTE 
  
_____________________________________ 
FÁBIO MOURA DE MOURA 
Prefeito 
CPF: 486.330.974-00 
  
PELO CONTRATADO 
  
_____________________________________ 
......... 

 


