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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

 
PROCESSO Nº. 327/2020 
PREGAO PRESENCIAL Nº 109/2020 
EDITAL Nº. 204/2020 
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 
TIPO: Maior percentual de desconto em relação à média do preço divulgado pela 
Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, conforme 
previsto neste edital e no contrato. 
 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de contratos de compra com 
fornecimento de combustíveis, sendo: Etanol Hidratado, Gasolina Comum, Óleo Diesel 
BS-500 e Óleo Diesel BS-10) para abastecimento dos veículos e máquinas oficiais do 
Município de Novo Horizonte, diretamente no posto de serviço, pelo período de 1º de 
janeiro até 31 de dezembro de 2021, conforme descrição e quantidades constante do 
Anexo I – Termo de Referência e anexos que integram este Edital. 
 
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº. 10.520 
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 4.117, de 15 de fevereiro de 2006, Decreto 
Municipal nº. 4.122 de 02 de março de 2006, Decreto Municipal nº. 4.272, de 08 de março 
de 2007, Decreto Municipal nº. 4.341, de 11 de setembro de 2007, Decreto Municipal nº. 
4.369, de 07 de novembro de 2007, Decreto Municipal nº 6.342/18 de 09 de maio de 2018, 
Decreto Municipal nº. 6.761, de 02 de outubro de 2019, Decreto Municipal nº. 6.895, de 17 
de março de 2020, e Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações 
constantes da Lei 147/14 de 07 de agosto de 2014. 

  
DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal 
de Novo Horizonte, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, 
na cidade de Novo Horizonte, Sala de Reuniões da Divisão de Licitações e Contratos.  
 
 
EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, situada na 
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP 
no site www.novohorizonte.sp.gov.br que poderão retirar o Edital, mediante identificação, 
endereço, número de telefone, fac-símile e/ou e-mail e CNPJ ou CPF. 
 
 
 
 

Novo Horizonte, 26 de novembro de 2020 
 
 
 

TOSHIO TOYOTA 
Prefeito Municipal 

 
 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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PROCESSO Nº. 327/2020 
PREGAO PRESENCIAL Nº 109/2020 
EDITAL Nº. 204/2020 
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 
TIPO: Maior percentual de desconto em relação à média do preço divulgado pela Agencia 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, conforme previsto neste edital 
e no contrato. 

 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de contratos de compra com 

fornecimento de combustíveis, sendo: Etanol Hidratado, Gasolina Comum, Óleo Diesel BS-500 e 

Óleo Diesel BS-10) para abastecimento dos veículos e máquinas oficiais do Município de Novo 

Horizonte, diretamente no posto de serviço, pelo período de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 

2021, conforme descrição e quantidades constante do Anexo I – Termo de Referência e anexos 

que integram este Edital. 

 
Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em X (DEZ) anexos, 

a saber: 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

ANEXO III MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO DE COMPRA COM FORNECIMENTO 

PARCELADO 

ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

ANEXO VIII MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO IX MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE PARENTESCO 

ANEXO X RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 

 
1. PREÂMBULO: 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos com base 
na: Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, 
Decreto Municipal n°. 4.117, de 15 de fevereiro de 2006, Decreto Municipal nº. 4.122 de 02 de 
março de 2006, Decreto Municipal nº. 4.272, de 08 de março de 2007, Decreto Municipal nº. 4.341, 
de 11 de setembro de 2007, Decreto Municipal nº. 4.369, de 07 de novembro de 2007, Decreto 
Municipal nº 6.342/18 de 09 de maio de 2018, Decreto Municipal nº. 6.761, de 02 de outubro de 
2019, Decreto Municipal nº. 6.895, de 17 de março de 2020, e Lei Complementar nº. 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações constantes da Lei 147/14 de 07 de agosto de 2014. 

 
O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, 

conforme designação contida nos autos do processo. 

 
O PREGÃO será realizado no DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2020, com início às 09:00 

HORAS, na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº. 185, centro, na sala de Licitações, na 
cidade de Novo Horizonte, São Paulo, CEP: 14960-000, quando deverão ser apresentados, 
no início, O(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
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PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE 

PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
2. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de contratos de compra com 
fornecimento de combustíveis, sendo: Etanol Hidratado, Gasolina Comum, Óleo Diesel BS-500 e 
Óleo Diesel BS-10) para abastecimento dos veículos e máquinas oficiais do Município de Novo 
Horizonte, diretamente no posto de serviço, pelo período de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 
2021, conforme descrição e quantidades constante do Anexo I – Termo de Referência e anexos 
que integram este Edital. 

 
3. TIPO DO PREGÃO: 
3.1. Este PREGÃO é do tipo maior desconto por item unitário sobre a tabela da ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis), devendo o preço refletir a semana de 
15/11/2020 A 21/11/2020, do município de São José do Rio Preto – SP. 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
4.1. As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos orçamentários do 
exercício de 2021, nos termos da Lei Municipal nº. 4.943/2019, de 19 de novembro de 2019: 
 

GABINETE DO PREFEITO 
CONTA: 024 
UNIDADE: 02.01.00.041220002.2.003.339030 

GABINETE DO PREFEITO 
CONTA: 044 
UNIDADE: 02.01.01.061820003.2.006.339030 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CONTA: 113 
UNIDADE: 02.05.02.041220003.2.012.339030 

DEPARTAMENTO MUN. FINANÇAS 
CONTA: 131 
UNIDADE: 02.06.00.041250003.2.016.339030 

UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO 
CONTA: 194 
UNIDADE: 02.07.00.041220019.2.137.339030 

FUNDO MUN. DE ASSIS.DESENV. SOCIAL 
CONTA: 242 
UNIDADE: 02.08.01.082440029.2.074.339030 

DIRETORIA MUN. ASSISNTÊNCIA SOCIAL 
CONTA: 285 
UNIDADE: 02.08.03.082430028.2.073.339030 

DIR. MUNICIPAL DE OBRAS E POSTURAS 
CONTA: 297 
UNIDADE: 02.09.00.154510008.2.140.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTA: 324 
UNIDADE: 02.10.01.103010010.2.028.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTA: 357 
UNIDADE: 02.10.01.103020010.2.026.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTA: 387 
UNIDADE: 02.10.01.103040010.2.051.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTA: 404 
UNIDADE: 02.10.01.103050010.2.052.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONTA: 424 
UNIDADE: 02.11.01.123610012.2.031.339030 

SECRETARIA A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONTA: 451 
UNIDADE: 02.11.01.123610012.2.071.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONTA: 452 
UNIDADE: 02.11.01.123610012.2.071.339030 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONTA: 562 
UNIDADE: 02.11.04.123060034.2.034.339030 

DIR. MUN. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 
CONTA: 601 
UNIDADE: 02.13.01.185410018.2.046.339030 

DIR. MUN. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 
CONTA: 623 
UNIDADE: 02.13.01.154520018.2.044.339030 

DIR. MUN. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 
CONTA: 630 
UNIDADE: 02.13.03.185410018.2.045.339030 

DIR. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
CONTA: 640 
UNIDADE: 02.14.00.278120020.2.043.339030 

DIR. MUN. DESENV. AGROP. ABAST. E PISCICULTURA 
CONTA: 658 
UNIDADE: 02.15.00.206060017.2.123.339030 

DIR. MUN. DESENV. AGROP. ABAST. E PISCICULTURA 
CONTA: 674 
UNIDADE: 02.15.00.266050033.2.049.339030 

DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO 
CONTA: 681 
UNIDADE: 02.16.00.041220021.2.050.339030 

DIR. MUN. DE PROJETOS, POSTURAS E ILUMINAÇÃO 
CONTA: 697 
UNIDADE: 02.17.00.154510008.2.141.339030 

DIRET MUNICIPAL TEC. DA INFORMAÇÃO 
CONTA: 713 
UNIDADE: 02.18.00.041260003.2.136.339030 
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5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
5.1. Poderão participar deste PREGÃO os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
5.2. A participação no presente certame implica no reconhecimento de não incidir nos impedimentos 
à participação prevista no art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e no art. 81, da Lei Orgânica do 
município de Novo Horizonte, incidindo nas responsabilidades cabíveis a participação com qualquer 
impedimento não declarado juntamente com os documentos de habilitação para fins de análise 
jurídica.  
 
5.3. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de 
interessados que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação, de 
consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos 
pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com 
a PREFEITURA, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. 
 
6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (1) E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2): 

6.1. Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA (envelope n°. 01) e DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO (envelope n°. 02) deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, 
contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

PREGÃO Nº. 109/2020 
ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°. 01) 
PROCESSO Nº. 327/2020 
 
PREGÃO Nº. 109/2020 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n°. 02) 
PROCESSO Nº. 327/2020 
 
6.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via, redigida 
com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e 
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, 
juntando-se a Procuração. 
 

6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA (envelope 
n°. 01) obedecerá também aos comandos contemplados nos subitens 6.3, 6.3.1, 6.3.1.1, 
6.3.1.2, 6.3.1.3, 6.3.2 e 6.3.3. 

6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA. 

6.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n°. 02) poderão ser apresentados em 
original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da 
Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via 
Internet.  

6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do 
original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE n°. 02, para a devida 
autenticação. 

6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1, o documento original a ser 
apresentado poderá não integrar o ENVELOPE respectivo. 
 
6.3.1.2. O documento expedido via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados 
terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte 
do PREGOEIRO. 
 
6.3.1.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                        Emancipado em 28/10/1917 

                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
_____________________________________________________________ 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos 
preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.  

 
6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e 
traduzidos para o português por tradutor público juramentado. 
 
6.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas 
expedições/emissões não ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final para a entrega dos 
envelopes.  

 
7. CONTEÚDO DA PROPOSTA: 
7.1. A PROPOSTA deverá conter: 
 

a) O número do Processo e número deste PREGÃO; 
b)  Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;  
c) A proposta deverá apresentar o valor do desconto do item com até 03 (três) casas depois 

da vírgula, expresso em percentual (%) de desconto, com desconto mínimo de 1% 
(um por cento), em algarismo, fixo e irreajustável, apurado à data da apresentação da 
proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 
devendo preencher inclusive os valores constantes no Anexo I, que servirão como 
estimativa de valor da contratação. Em caso de divergência entre os valores unitários e 
totais, serão considerados o de menor valor efetivo do item unitário. 

d) Para efeitos de cobrança, o percentual de desconto será aplicado sobre o valor médio 
divulgado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP no município de Catanduva-SP ou, se não houver sido realizada 
pesquisa nesta comarca em semana específica por quaisquer motivos, será levado em 
consideração os valores divulgados nos municípios da região de Novo Horizonte – SP, 
tais como José Bonifácio, São José do Rio Pretor, etc.  
 

e) A licitante deverá informar em sua proposta a MARCA dos produtos.  
 

f) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 

 
Nota 1:  nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e 

indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras 
despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc., garantindo-se este durante toda a 
vigência do contrato. 

 
8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os 
seguintes: 
 

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

a.1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 

c) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do Envelope n° 
2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
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8.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes 
certidões: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 
de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; e 

c.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência 
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com 
Efeitos de Negativa; 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 
com os mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei nº. 12.440/2011. 

g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério desta Administração, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa; 

g.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “g.1” implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a 
convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório. Na hipótese de não contratação de empresas com direito de preferência, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
 
8.1.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério 
do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº. 42.911, de 06.03.98 
(Anexo VI deste Edital);  
 

b) Declaração de: não parentesco – Art.81 da Lei Orgânica do Município de Novo 
Horizonte (conforme modelo constante do Anexo IX, deste edital) 
 

c) Registro ou inscrição na entidade profissional competente que fiscaliza a atividade, 
Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis - ANP, atestando que 
o posto de abastecimento pode exercer a atividade de revenda de combustíveis no 
varejo.  

 
d) Licença de funcionamento, com o seu prazo de validade em vigor na data da 

abertura dos envelopes. 
 

8.2. A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com validade, emitido pela 
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte substitui os documentos elencados neste item, com 
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exceção da qualificação técnica e da certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) 
e a relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); obrigando ainda a parte a declarar, 
sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva à habilitação. 
 

8.2.1. Qualquer documento indispensável para a obtenção do CERTIFICADO DE 
REGISTRO CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado, impondo-
se, para tanto, a apresentação do(s) mesmo(s) juntamente com a documentação 
contemplada no subitem 8.2. 
 
8.2.2. A regularização da documentação aludida no 8.2.1. Também poderá ser levada a efeito 
na própria sessão, cuja certidão/documento utilizada para a finalidade deverá observar as 
previsões contidas nos subitens 6.3, 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.1.2. e 6.3.1.3. 

 
8.3 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos que pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante 
pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro 
contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e 
condições previstas neste item.  
 
9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL: 
 
9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Praça Dr. Euclydes Cardoso 
Castilho n°. 185, Divisão de Licitações e Contratos, durante o expediente normal do órgão 
licitante, das 07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas, até a data aprazada para recebimento 
dos documentos e dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, ou no sitio oficial do 
Município - www.novohorizonte.sp.gov.br. 
 
9.2. O aviso do EDITAL será publicado na Imprensa Eletrônica, em jornal de grande circulação no 
Estado e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem como divulgado no PORTAL 
PREFEITURA, podendo ser consultado e extraído por meio do site www.novohorizonte.sp.gov.br. 

 
9.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local 
especificados neste item. 

 
9.3.1. A providência a que se refere o subitem 9.3, pode ser levada a efeito também por 
meio de e-mail licitacao@novohorizonte.sp.gov.br. 

10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: 
 
10.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o 
ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de 
cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será 
cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 
recebimento das propostas.      
 

10.1.1. A pretensão referida no subitem 10.1, pode ser formalizada por meio de 
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado 
no endereço e horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de 
esclarecimentos encaminhado por meio do e-mail licitacao@novohorizonte.sp.gov.br ou 
fac-símile, através do telefone (17) 3543-9015, cujos documentos originais correspondentes 
deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 9.1. 

 
10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 
estritamente informal. 

 
10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do 
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a 
integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes, através do site oficial.  

 
 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
mailto:licitacao@novohorizonte.sp.gov.br
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11. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 
impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo 
de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.      
 

11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1, poderão ser formalizadas por meio de 
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado 
no endereço e horário constantes do subitem 9.1.. Também será aceito pedido de 
providências ou de impugnação encaminhado por meio do e-mail 
licitação@novohorizonte.sp.gov.br ou fac-símile, através do telefone (17) 3543.9015, cujos 
documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 11.1. 

 
11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 
autoridade subscritora do ato convocatório do PREGÃO no prazo de 1 (um) dia útil, a 
contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de 
comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO e divulgado no 
site oficial. 

  
11.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que 
implique em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) 
alteração(ões) decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e 
designação de nova data para a realização do certame.  

 
12. CREDENCIAMENTO: 
 
12.1. Aberta à fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, consoante 
previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da proponente entregará 
ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo 
por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade 
ou outro documento equivalente, com fotografia. 

 
12.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as 
etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, 
desistirem verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução 
de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final 
da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 

12.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a 
mesma deverá vir acompanhada do Ato constitutivo da proponente ou de outro documento, 
onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. 
 
12.2.2. O não credenciamento ou sua não aceitação implica em desistência da formulação 
de lances e de recursos.  

 
12.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou 
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
 É admitido somente um representante por proponente. 
 
 A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade 
com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO, 
exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso. 
 

mailto:licitação@novohorizonte.sp.gov.br
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 Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o 
PREGOEIRO declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte 
consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital. 
 
13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
13.1. A etapa / fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO será levada a efeito tão logo se encerre a fase de CREDENCIAMENTO. 
 

13.1.1. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido 
separadamente; fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO IV. A 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS 
TERMOS DO ANEXO VII SERÁ RECEBIDA EXCLUSIVAMENTE NESTA 
OPORTUNIDADE. 

 
13.2. Iniciada esta etapa / fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE QUE 
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 

13.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a 
exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, 
impossibilitando, em consequência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE 
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. No entanto, é permitido o preenchimento 
na própria sessão. 
 
13.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue 
participando do PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA: 
 
14.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS, 
conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e sob a guarda do 
PREGOEIRO / ÓRGÃO LICITANTE. 
 
15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS: 
15.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências fixadas 
no item 6 e 7.  

15.1.1. O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da 
conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, 
para atendimento das necessidades do órgão licitante. O PREGOEIRO sempre decidirá em 
favor da disputa. 

 
15.2. – Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto, o 
PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério 
do maior desconto sobre tabela por item, constando da Ata o motivo das que, eventualmente, neste 
momento, forem preliminarmente desclassificadas. 
  
16 - DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 
16.1. – Será desclassificada a PROPOSTA que: 
 

a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente 
apresentação; 

b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 
c) Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsídios ou 

a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes; 
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d) Apresentar item com preço manifestamente inexequível;  
e) Apresentar proposta escrita com desconto inferior ao constante do Anexo II, aferível 

após a fase de lances e negociação.  
 

17- DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS: 
 

17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO selecionará, 
sempre com base na classificação preliminar, a proponente que tenha apresentado a proposta de 
maior desconto e todas aquelas que estejam em patamar inferior em até 10% (dez por cento) da 
proposta de maior desconto. 
 

17.1.1. Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas em conformidade com a previsão 
estabelecida no subitem 17.1, o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na 
classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente inferiores, 
quando houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham 
sido os três menores descontos oferecidos nas suas propostas, observada a previsão 
estampada no subitem 17.1.2. 
 
17.1.2. Na hipótese de empate fático, será decidido por sorteio a ordem para de convocação 
para lances. 
 
 17.1.3. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o 
PREGOEIRO poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para 
melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer 
outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, 
ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência 
de prejuízos ao órgão licitante. 

 
18-OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS: 
 
18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas / lances 
verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser formulados 
em valores distintos e crescentes. 
 
18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para 
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da mais bem classificada 
para lances e as demais em ordem crescente de valor, sendo que a proponente da proposta de 
maior desconto será a última a OFERECER LANCE VERBAL.  
 

18.2.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados sujeitando-se o licitante 
desistentes às penalidades constantes deste Edital. 

18.3. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar lance 
verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta 
registrada para a classificação final.  
 
18.4. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto houver 
disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 
 
18.5. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá quando 
todos os proponentes declinarem da correspondente formulação. 
 
18.6. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as propostas 
na ordem decrescente de desconto, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance, 
sempre com base no último lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade do valor 
daquela de maior desconto, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
Quando convocado pelo pregoeiro, na própria sessão pública, o licitante deverá comprovar as 
condições de exequibilidade financeira de sua proposta/lance. 
 
18.7. O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de proposta de 
maior desconto, para que seja obtido desconto melhor.  
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18.8. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a conformidade 
entre a proposta escrita de maior desconto e o valor estimado para a contratação. 
 
18.9. Ocorrendo a previsão delineada no subitem anterior, durante o exame da aceitabilidade do 
objeto e do desconto, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente, para que 
seja obtido desconto melhor. 
 
18.10. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresas de 
pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante originalmente melhor 
classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela 
ordem de classificação, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 
de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, para oferecer proposta. 
 
18.11. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior 
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento de lances a contar da convocação do PREGOEIRO, ocorrerá a preclusão e 
a contratação da proposta originariamente mais bem classificada, ou revogação do certame. 
 

18.11.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 
da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

 
18.11.2. Serão consideradas equivalentes, propostas de microempresas ou empresas de pequeno 
porte de igual desconto, para efeito de que dispõe a Lei Complementar nº. 123/06, alterada pela 
Lei Complementar nº 147/14, para oferecer proposta. 

 
18.12. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente 
edital, somente se aplicará na hipótese de a proposta inicial não ter sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
18.13. O PREGOEIRO deverá comparar os preços cotados para os itens com os   praticados no 
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e / ou de todos os meios possíveis para a 
correspondente verificação. 
18.14. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após 
o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de 
portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o 
atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço 
ou o lance verbal de menor preço que apresentar.  

 
18.15. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de 
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de maior desconto ou o lance verbal de 
maior desconto acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 16, salvo rasuras 
que não comprometam partes essenciais. 

  
18.16. Considerada aceitável a oferta de maior desconto, ocasião em que o pregoeiro poderá 
solicitar a juntada nos autos de planilha representativa do desconto dado pela proposta vencedora, 
será aberto o envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, 
facultando-lhe o saneamento de falha(s) formal(is) relativa(s) à documentação na própria sessão. 
 
18.17. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 18.16, a correção da(s) falha(s) 
formal(is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a 
apresentação, encaminhamento de documento(s), ou com a verificação desenvolvida por meio 
eletrônico, fac-símile, ou ,ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o(s) efeito(s) 
indispensável(is). O Pregoeiro poderá promover qualquer diligencia necessárias à análise das 
propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
18.18. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a proponente 
será declarada vencedora. 
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18.19. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o 
PREGOEIRO examinará a oferta subsequente de maior desconto, decidindo sobre sua 
aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, 
na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos 
subitens antecedentes. 

 
18.20. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da 
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente 
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se 
igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes e a preferência prevista neste 
edital. 
    
18.21. Aberto o invólucro “DOCUMENTAÇÃO”, em havendo restrição quanto à regularidade fiscal 
e trabalhista no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, fica concedido um prazo de 
5 (cinco) dias úteis para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa 
tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO. 
 
18.22. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 18.21, implicará decadência 
do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
19. RECURSO ADMINISTRATIVO: 
 
19.1. Por ocasião do final da sessão, após a declaração do vencedor pelo pregoeiro, a(s) 
proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), 
se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões)  de 
recorrer. 
 
19.2. Havendo intenção de interposição de recurso, a proponente interessada deverá motivar a 
respeito na própria sessão, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando 
memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência. 
 
19.3. As demais proponentes serão, desde logo, intimadas pelo Pregoeiro para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
RECORRENTE. 
 
19.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o 
PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente 
informado, à autoridade competente para decisão. 
 
19.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e 
horários previstos no subitem 9.1, deste EDITAL. 
 
19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
20 - ADJUDICAÇÃO: 
 
20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, importará na 
decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à 
proponente vencedora. 
 
20.2 Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) 
mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à 
proponente vencedora. 
 
21 - HOMOLOGAÇÃO: 
21.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 
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21.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente 
adjudicatária para assinar o contrato, respeitada a validade de sua proposta, bem como a retirada 
na Divisão de Licitações e Contratos, dos modelos de impressos. 
 
22 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO: 
22.1. O resultado final do PREGÃO será publicado na imprensa eletrônica do Município e 
estampado na Internet nos endereços constantes deste Edital. 
 
23 - CONTRATAÇÃO: 
 
23.1. Os itens objeto deste PREGÃO serão contratados por meio de contrato de fornecimento 
parcelado, consoante minuta do ANEXO V. 
  
23.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura do contrato no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pela Divisão de Licitações, 
sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, Novo Horizonte - SP.  

 
23.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que 
comprove a data do correspondente recebimento. 
 
23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela LICITANTE.  

 
23.5. Para assinatura do contrato, a CONTRATANTE, deverá verificar, por meio da Internet, a 
regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou 
Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da 
Fazenda Nacional. 

 
23.6. Também para assinatura do contrato, a proponente adjudicatária deverá indicar o 
representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos 
correspondentes. 
23.7. A recusa injustificada em assinar o contrato, observado o prazo estabelecido, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-a 
as sanções previstas no item 28 e subitens. 
 
23.8. O contrato de fornecimento parcelado terá vigência no período de 1º de janeiro até 31 
de dezembro de 2021. 
 
24. ENTREGA / RECEBIMENTO DO ITEM OBJETO DO PREGÃO: 
 
24.1. Os itens contratados e objeto deste PREGÃO serão entregue de acordo com as Normas 
Técnicas e demais anexos que fazem parte integrante deste Edital.  

 
24.2. A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte poderá recolher amostras dos combustíveis 
fornecidos e efetuar o controle de qualidade para certificação de que os mesmos se encontram de 
acordo com as ABNT. 

 
24.3. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a CONTRATATA obrigada a 
retirá-lo e a substituí-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação a ser expedida 
pela CONTRATANTE, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas no item 
28 e subitens deste EDITAL. 

 
24.4. Em caso de diferença de quantidade, fica a CONTRATADA obrigada a providenciar sua 
complementação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação a ser expedida 
pela CONTRATANTE, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas no item 
28 e subitens deste EDITAL. 
 
24.5. Durante a vigência do contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada por servidor 
especialmente designado, o qual assumirá a função de Fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 
da Lei nº 8.666/93; 
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 24.6. O fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados;  
 
25 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
25.1. O objeto desta licitação será fornecido nas instalações da CONTRATADA, que deverá possuir 
toda infraestrutura quanto ao pessoal, materiais e equipamentos necessários para a sua 
distribuição e abastecimento dos veículos oficiais e de acordo com a necessidade de consumo da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, na cidade de Novo Horizonte – SP. 
 
26. PAGAMENTO E DA GARANTIA: 
 
26.1. O pagamento será efetuado no 15º (décimo quinto) dia após quinzena de entregas, mediante 
a apresentação da Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de 
regularidades perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas por via 
eletrônica pela contratante. 

  
26.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o 
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

 
26.3. O pagamento será efetuado por meio de depósito eletrônico em conta corrente da contratada, 
que deverá indicar na sua proposta a conta e o banco de sua preferência.  
 
26.4. Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO. 
  
28. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
28.1. A recusa injustificada da adjudicatária em retirar e devolver devidamente assinado o contrato 
de fornecimento, importará em multa de 20% sobre o valor unitário da proposta decorrente da 
aplicação do percentual de desconto multiplicado pelo quantitativo total de litros. 
A recusa se configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada e devolução do 
termo de contrato devidamente assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa 
ou empresa de pequeno porte que, uma vez consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que 
trata os artigos 42 e 43, da Lei Complementar nº. 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de 
contratar por não apresentar a regularidade tempestiva da situação fiscal. 
 
28.2. Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor total fornecido no mês anterior, ao dia de 
atraso na entrega dos produtos nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o percentual elevado 
para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir 
pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de 
advertência. O limite máximo do percentual de multa fica limitado a 20 (vinte) por cento do valor do 
contrato. 
 
28.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência 
de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 28.2, sem 
prejuízo do processo de advertência. 
 
28.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato considerando-se como valor a 
expressão em moeda corrente nacional correspondente a multiplicação do quantitativo de litros 
contratados na data que se operou a rescisão, cobrada proporcionalmente  à proporção não 
cumprida do objeto, sem prejuízo da aplicação concomitante da sanção de impedimento de licitar 
ou contratar  previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% 
(cinquenta por cento do valor do contrato cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando 
for aplicada concomitantemente sanção de declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 
hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 8.666/93, 
sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
28.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 
comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 
Lei 8.666/93.  
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28.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 
no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
29-DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
29.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do 
interesse público, da finalidade e da segurança dos futuros contratos.  
 
29.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de 
expediente no órgão ou na entidade. 
 
29.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não 
haja comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário.  
 
29.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões 
de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer 
indenização. 
 
29.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento 
da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua 
qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO. 
 
29.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s) 
proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta(s) 
despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO. 
29.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das 
condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.  
 
29.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
colacionados em qualquer fase do PREGÃO. 
 
29.9. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão 
reduzir o limite indicado. 
 
29.10. Este Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente adjudicatária, farão parte 
integrante do contrato, independentemente de transcrição, naquilo que não contrariar seus termos. 
 
29.11. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com 
base na legislação incidente e princípios gerais de direito. 
 
29.13. Será competente o foro da Comarca de Novo Horizonte, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste PREGÃO. 
 

 
Novo Horizonte, 26 de novembro de 2020 

 
 
 

TOSHIO TOYOTA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
OBJETO:  
A presente licitação tem por objeto a celebração de contratos de compra com fornecimento de 
combustíveis, sendo: Etanol Hidratado, Gasolina Comum, Óleo Diesel BS-500 e Óleo Diesel BS-
10) para abastecimento dos veículos e máquinas oficiais do Município de Novo Horizonte, 
diretamente no posto de serviço, pelo período de 1º janeiro até 31 de dezembro de 2021, conforme 
descrição e quantidades constante do Anexo I – Termo de Referência e anexos que integram este 
Edital. 
 
JUSTIFICATIVA:  
Tendo em vista os estudos realizados que projetam a demanda por consumo de combustíveis da 
frota municipal, baseada em levantamento de programas/atividades e a alocação de transporte 
para seus atendimentos, as Unidades subscritoras do presente termo, apresentam os quantitativos 
para formarem o objeto do fornecimento de combustíveis para o período de até 31 de dezembro de 
2021.  
 
JUSTIFICATIVA DE EXIGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE POSTO NO PERÍMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO: 
Em observância aos princípios da economicidade (gastos desnecessários com deslocamentos para 
abastecimento que encarecerá o custo final) e da racionalidade operacional, somente serão aceitos 
licitantes cujo posto de abastecimento esteja localizado no perímetro urbano do município. A fixação 
da área de localização do posto de abastecimento dos licitantes, neste caso, é indispensável à 
satisfação do interesse público, pois evitará prejuízos econômicos, evitando perda de tempo no 
deslocamento para abastecer o carro. 
 
DAS ESPECIFICAÇÕES: 
O combustível a ser fornecido deverá seguir o padrão de qualidade exigido pela Agência Nacional 
de Petróleo – ANP. A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte poderá, a qualquer momento, 
requerer a realização de testes no combustível a fim de comprovar a qualidade, nos termos das 
exigências da ANP – Agência Nacional de Petróleo. 
 
DOS QUANTITATIVOS: 
As quantidades médias estimadas foram fixadas tendo por base o consumo médio verificado no 
período de 12 (doze) meses anteriores, projetados conforme demandas para atendimento dos 
programas/atividades das diversas unidades.  
 
QUANTITATIVOS ESTIMADOS: 
 

ITENS OBJETO MENSAL ESTIMADO 
EM LITROS 

TOTAL 12 MESES 
 ATÉ 31/12/2020 EM LITROS 

 
1 

 
ETANOL HIDRATADO 

 
10.000 

 

120.000 

 
2 

 
GASOLINA COMUM 

 
3.000 

 

36.000 

 
3 

 
ÓLEO DIESEL BS-500 

 
11.250 

 

135.000 

 
4 

 
ÓLEO DIESEL BS-10 

 
14.000 

 

168.000 

 
 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

1. O produto deverá ser de primeira qualidade e atender rigorosamente as especificações 
exigidas e as Normas Técnicas. 
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A ENTREGA DO PRODUTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DEVERÁ SER 
EFETUADA: 
 

1. O fornecimento do combustível será realizado nas instalações da CONTRATADA, que 
deverá possuir toda infraestrutura quanto ao pessoal, materiais e equipamentos 
necessários para a sua distribuição e abastecimento dos veículos oficiais e de acordo com 
a necessidade de consumo da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, na 
cidade de Novo Horizonte – SP. 

2. O abastecimento será feito diretamente na bomba do posto, nos dias úteis, sábados, 
domingos e feriados, das 07h00 às 17h00. 

3. A Contratada deverá garantir o abastecimento em horário ininterrupto (24 HORAS) para os 
veículos que prestam serviços essenciais, tais como: ambulâncias, veículos de transporte 
de alunos, coleta de lixo, etc. 
 

TESTES, PROVAS, ENSAIOS EXIGIDOS POR NORMAS TÉCNICAS 
 

1. Além dos ensaios prescritos pelas normas brasileiras da ANP para apurar qualidade do 
produto, a seu exclusivo critério e sem prévio aviso a Contratante poderá efetuar ensaios, 
testes, exames, pareceres e demais provas a serem realizadas por laboratórios ou firmas 
especializadas de sua livre escolha, para qualquer tipo de combustível, até o limite de 1% 
(um por cento) do valor do contrato, sendo que o valor destes serviços, até o limite 
mencionado, correrá por conta da Contratada por meio de pagamento direto ou 
desconto no valor da fatura. 
 

2. Salvo disposições em contrário constantes do edital, do pregão ou de ato normativo, os 
ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução 
do objeto do contrato correm por conta do contratado (art. 75, da LF nº 8.666/93) 

 
REJEIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO 

 
1. A Administração rejeitará, no todo ou em parte o fornecimento executado em desacordo 

com o contrato. 
2. Havendo irregularidades a contratada deverá providenciar a substituição do produto no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da comunicação do fato, sem qualquer 
ônus para a PMNH. 

3. A substituição do produto ou a sua complementação não eximem a Contratada da 
aplicação das penalidades por descumprimento da obrigação, previstas neste Edital e na 
Lei de Licitações. 

4. Correrá por conta e risco da empresa fornecedora, as despesas decorrentes de carga, 
transporte, descarga, testes de laboratórios e demais despesas diretas e indiretas 
relacionadas com o cumprimento da obrigação. 

5. A fiscalização da execução do contrato e o recebimento do objeto será realizado por 
Servidor designado. 

 
 
 

Novo Horizonte, 17 de novembro de 2020 
 
 

VICTOR FONSECA BILLER 
Agente Administrativo I 

RG. 47.756.239-5 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE PREÇOS 

 
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO POR LITRO, TENDO COMO DATA BASE O PREÇO DIVULGADO 
COMO MÉDIA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP DO PERÍODO DE 15/11/2020 A 21/11/2020, PARA A CIDADE DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP.  

 
Segue abaixo o quadro com os quantitativos e os custos estimados; 

  

 
ITEM UNID QTDE OBJETO PREÇO MÁXIMO P/LITRO R$ TOTAL ESTIMADO R$ 

 
1 

 
LITRO 

 

120.000 ETANOL HIDRATADO 
 

2,994 

 
359.280,00 

 
2 

 
LITRO 

 

36.000 

 
GASOLINA COMUM  

4,280 

 
154.080,00 

 
3 

 
LITRO 

 

135.000 ÓLEO DIESEL BS-500 
 

3,457 

 
466.695,00 

 
4 

 
LITRO 

 

168.000 

 
ÓLEO DIESEL BS-10  

3,628 

 
609.504,00 

 
TOTAL................. R$       1.589.559,00 

 
 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS: - 
 

- Os valores constantes do quadro acima foram extraídos da tabela divulgada pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, apurados no período de 15/11/2020 
A 21/11/2020, no município de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP. 
 
OBS: Caso volte a ser divulgada a pesquisa no Município de Catanduva, esta voltará a ser 
aplicada imediatamente. 
 
 
- O desconto mínimo deverá ser de 1% (um por cento), tendo por base o valor referencial constante 
do edital, e serão desclassificadas as propostas que não atenderem à esta exigência. 
 
 
- A tabela divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, 
poderá ser visualizada por meio do seguinte endereço eletrônico: 
http://anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Index.asp. 
 
 

 

http://anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Index.asp


 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                        Emancipado em 28/10/1917 

                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
_____________________________________________________________ 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

ANEXO III 
 
 

EDITAL Nº. ___/____ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/____ 

 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 

completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº. ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., 

representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)..........................., 

portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e 

constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos 

poderes para  representar a (Razão Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão 

licitante), no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/____, com poderes para tomar 

qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE 

QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes 

PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, 

formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular 

lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente 

da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e 

motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, ou silenciar, 

assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 
Local e data. 
Assinatura 
 
 
 
 
 
Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a 
mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, 
onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. 
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ANEXO IV 
 

EDITAL Nº. ___/____ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/____ 

 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 

 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 
Novo Horizonte – SP 
 
 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/____ 
 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
 
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, que a 
empresa ............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para 
o PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/____, cujo objeto é o Registro de Preços para futuros 
fornecimento parcelado de combustível, conforme especificações e quantidades estimadas 
constantes do ANEXO I. 
 
 
 
 
...................., .... de ............. de ____ 
 
......................................................................... 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE 
COMBUSTÍVEL 

 
CONTRATO Nº. ___/____ 
PROCESSO Nº. ___/____ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/____ 
 
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA COM FORNECIMENTO CONTINUADO/ENTREGA 
PARCELADA, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE E A EMPRESA ________________________________, TENDO COMO OBJETO O 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE–SP, pessoa jurídica de direito 
público, CNPJ/MF sob nº. 45.152.139/0001-99, com sede na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho 
n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu prefeito em exercício Sr. 
______________ , nome, RG nº. ___________ e CPF/MF nº. ____________ e, de outro, a firma 
_________________, com sede na Rua ___________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
_____________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada 
por seu -----------------------------(nome, função, RG, CPF, do representante legal da empresa), de 
acordo com o que consta do Processo n°. ___/201_, relativo ao Pregão Presencial nº. ___/201_, 
têm entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 

1.1. Compra com fornecimento continuado/entrega parcelada de 
COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS OFICIAIS DO 
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE-SP, DIRETAMENTE NO POSTO DE SERVIÇO, conforme 
especificações e quantidades abaixo discriminadas: 

 
ITEM PRODUTO QUANTIDADE 

LITROS 
MARCA 

DO 
PRODUTO 

PREÇO P/LITRO 
CORRESPONDENTE 
A DATA DA 
APRESENTAÇÃO 
DA PROPOSTA 
(hoje) 

PREÇO 
TOTAL 

PERCENTUAL DE 
DESCONTO 
CONCEDIDO 
decorrente do preço 
ofertado, em 
relação a média da 
ANP, região de 
Catanduva, de -/-/-
a-/-/- 

1 ETANOL 
HIDRATADO 

    % 

2 GASOLINA 
COMUM 

    % 

3 ÓLEO DIESEL 
BS-500 

    % 

4 ÓLEO DIESEL 
BS-10 

    % 

 
1.2. O preço do litro será de R$ -----, à data da apresentação da proposta e será 

apurado SEMANALMENTE a partir da semana seguinte à sua apresentação, aplicando-se os 
percentuais previstos no quadro acima sobre o preço médio de cada combustível, previsto nas 
tabelas de preços semanais divulgadas pela Agencia Nacional do Petróleo, Gás natural e 
Biocombustíveis - ANP, da semana anterior para o Município de Catanduva-SP, que reflete a região 
em que se localiza a CONTRATANTE.  

 
1.3. Durante a execução do presente contrato, se houver indisponibilidade 

de divulgação, por parte da ANP, do índice semanal estabelecido no subitem 1.2., será 
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adotado até que seja restabelecida a publicação, pela ordem de preferência, os índices das 
seguintes regiões:  

1ª) Catanduva 
2ª) José Bonifácio 
3ª) São José do Rio Preto; 
4ª) Bauru; 
5ª) Ribeirão Preto, e 
6ª) São Paulo Capital. 
 
1.4. Caso o restabelecimento previsto no subitem 1.3. seja retroativo ao 

tempo em que o índice da região de Catanduva-SP tornou-se indisponível, deverá ser o 
mesmo utilizado na sua totalidade para as revisões futuras. 

 
CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL 
 

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como 
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 
contrato os documentos do EDITAL DE PREGÃO Nº. ___/201_ e seus anexos, constantes do 
Processo nº. ___/201_, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
da CONTRATADA. 

 
2.2. A execução deste Contrato será disciplinada pelas disposições legais e 

regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº. 8.666/93, 
de 21/06/1993.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

3.1. As despesas decorrentes da aquisição previstas neste contrato onerarão a 
dotação atribuída: 

 
------------------- 
------------------- 
------------------- 

 
CLÁUSULA QUARTA - VIGENCIA DO CONTRATO 
 

4.1. O presente contrato terá vigência de 1º DE JANEIRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2020. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

5.1. Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o preço por litro apurado nos termos da cláusula primeira do presente contrato. 

  
5.2. Os valores devidos pela CONTRATANTE serão pagos no 15º (décimo quinto) dia 

após quinzena de entregas, mediante a apresentação da Nota Fiscal, liquidação das despesas e 
apresentação dos comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS, podendo essas 
regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela CONTRATANTE. 

 
5.3. A contagem do prazo a que se refere o §1º desta Cláusula terá início e 

encerramento em dias de expediente na CONTRATANTE. 
 
5.4. Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na 

documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) 
regularização(ões).  
 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

6.1. O objeto desta contratação será fornecido de acordo com a necessidade da 
CONTRATADA, no local, dia e horário estabelecido no Anexo I.  
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6.2. A entrega dos objetos licitados deverá ocorrer diariamente, nas dependências da 

CONTRATADA, na bomba do posto, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, das 07h00 às 
17h00, mediante Ordem de Entrega. 

 
6.3. A Contratada deverá garantir o abastecimento em horário ininterrupto (24 

HORAS) para os veículos que prestam serviços essenciais, tais como: ambulâncias, veículos de 
transporte de alunos, coleta de lixo, etc. 
 
CLÁSULA SÉTIMA - GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

7.1. Fica dispensada a garantia para execução do contrato, na forma facultada pelo 
art. 56 “caput” da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
CLÁSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1. A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, 
direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo 
entregar os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à 
legislação vigente. 

 
8.2. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos 

à entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-
de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser 
devidos em razão da avença. 

 
8.3. Deve a CONTRATADA manter, durante toda execução do contrato em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
 

9.1. A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos 
orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) 
nota(s) fiscal(ais) emitida(s) nos termos da cláusula quinta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 
INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
 
10.1. Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor total fornecido no mês anterior, ao dia de 
atraso na entrega dos produtos nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o percentual elevado 
para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir 
pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de 
advertência. O limite máximo do percentual de multa fica limitado a 20 (vinte) por cento do valor do 
contrato. 
 
10.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência 
de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 9.1., sem 
prejuízo do processo de advertência. 
Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de 
qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 28.2, sem prejuízo 
do processo de advertência. 
 
10.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato considerando-se como valor a 
expressão em moeda corrente nacional correspondente a multiplicação do quantitativo de litros 
contratados na data que se operou a rescisão, cobrada proporcionalmente  à proporção não 
cumprida do objeto, sem prejuízo da aplicação concomitante da sanção de impedimento de licitar 
ou contratar  previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% 
(cinquenta por cento do valor do contrato cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando 
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for aplicada concomitantemente sanção de declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 
hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 8.666/93, 
sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
10.4. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 
comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 
Lei 8.666/93.  
 
10.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 
no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

11.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos do art. 65, da Lei Federal nº. 
8.666/93, mediante a formalização de Termo de Aditamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL 
 

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos 
dos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 

 
12.2. Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem 
do rompimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 
 

13.1. Será competente o foro da Comarca de Novo Horizonte, com renúncia expressa 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste contrato. 

 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas 
testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade 
ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial. 

 
......................, .........de..................de ____ 
 
 
_________________________________________ 
Prefeito Municipal 
 
____________________________________ 
P/ CONTRATADA 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CONTRATADO:  
CONTRATO Nº  
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de contratos de compra com 
fornecimento parcelado de combustíveis, sendo: Etanol Hidratado, Gasolina Comum, Óleo Diesel 
BS-500 e Óleo Diesel BS-10) para abastecimento dos veículos e máquinas oficiais do Município de 
Novo Horizonte, diretamente no posto de serviço, pelo período de 1º de janeiro até 31 de dezembro 
de 2020, conforme descrição e quantidades constante do Anexo I – Termo de Referência e anexos 
que integram este Edital. 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, 
a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 
Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Novo Horizonte, __ de ____________ de 2020 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: TOSHIO TOYOTA 
Cargo: Prefeito 
CPF:    RG:  
Data de Nascimento: 
Endereço residencial:  
E-mail institucional: 
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
 
Assinatura: __________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
Nome: --------------------------------------------------- 
Cargo: ---------------------------------------------------- 
CPF: -------------------------------                 RG: ---------------------------- 
Data de Nascimento: ---------------------------- 
Endereço residencial completo: ---------------------------------- 
E-mail institucional ------------------------------------------------- 
E-mail pessoal:  --------------------------------------------------------- 
Telefone(s): ----------------------------------------------------------- 
Assinatura: __________________________ 
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Pela CONTRATADA: 
Nome: --------------------------------------------------- 
Cargo: ---------------------------------------------------- 
CPF: -------------------------------                 RG: ---------------------------- 
Data de Nascimento: ---------------------------- 
Endereço residencial completo: ---------------------------------- 
E-mail institucional ------------------------------------------------- 
E-mail pessoal:  --------------------------------------------------------- 
Telefone(s): ----------------------------------------------------------- 
Assinatura: __________________________ 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa 
_____________________(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/____, da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, declaro, sob as 
penas da lei, que, a __________________(denominação da pessoa jurídica) que se encontra em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.  
 
 
 
 
Data e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa __________________________________________ (denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ nº. ________________________é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos 

declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério 

de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/____, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte – SP. 

 
 
 
 
Local e data _____________________ 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante 
Nome do representante: ......................................... 
RG nº............................ 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/____ 
PROCESSO Nº. ___/____ 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de contratos de compra com 
fornecimento parcelado de combustíveis, sendo: Etanol Hidratado, Gasolina Comum, Óleo Diesel 
BS-500 e Óleo Diesel BS-10) para abastecimento dos veículos e máquinas oficiais do Município de 
Novo Horizonte, diretamente no posto de serviço, pelo período de 1º de janeiro até 31 de dezembro 
de 2021, conforme descrição e quantidades constante do Anexo I – Termo de Referência e anexos 
que integram este Edital. 
 
PROPONENTE:  
C.N.P.J: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO: 
FONE: 
FAX: 
EMAIL: 
CONTATO 
 

 PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd. 
em litros 

Marca do 
Produto 

% 
Desc. 

Preço unitário 
do litro 
referente a 
semana de 
24/11/2019 A 
30/11/2019 
 

1 ETANOL HIDRATADO    R$ 

2 GASOLINA COMUM    R$ 

3 ÓLEO DIESEL BS-500    R$ 

4 ÓLEO DIESEL BS-10    R$ 

 TOTAL GERAL    R$ 

 
Declaramos conhecer e aceitar as condições específicas e gerais desta licitação e 

comprometemo-nos a fornecer o combustível, pelo preço unitário proposto. 
 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data de 

apresentação da mesma. 
  
________________, ___ de ____________ de ____ 
Representante legal 
(ESTA PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE Nº. 01 
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ANEXO IX 
 

EDITAL DE PREGÃO Nº ---/---- 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 

ART.  81 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SP 
 
 
 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio 

de seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de identidade 

nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para o EDITAL DE 

PREGÃO Nº ---/----, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha 

parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Servidores, Secretários, Coordenadores ou 

equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 

adoção, conforme dispõe o Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Novo Horizonte - SP.  

 

 

___________, ____ de _____________ de 20__.  
 
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 
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ANEXO X 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
(Enviar pelo e-mail licitação@novohorizonte.sp.gov.br) 

 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° ___/____ 
PROCESSO n° ___/____ 
Denominação: 
CNPJ n°: 
Endereço: 
E-mail: 
Cidade: Estado: 
Telefone: Fax: 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.licitacao@novohorizonte.sp.gov.br, nesta data, cópia 
do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local: __ de ______________ de ____. 
Nome: 
 
 
 
Senhor Licitante, 
 
 
 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua 
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à 
Divisão de Licitações. 

 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 

da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 

 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 

comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 
 
 
 

mailto:licitação@novohorizonte.sp.gov.br
http://www.licitacao@novohorizonte.sp.gov.br/

