
 
 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

 
 

MINUTA EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2012 
Processo nº 2012/30102 

 
 

O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Aracaju, designado(a) pela 
Portaria no 239 de 01 de junho de 2012 e 569 de 08 de outubro de 2012, torna público 
que, no site www.comprasnet.gov.br, será realizada licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, objetivando REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL 
COMBUSTÍVEL HIDRATADO, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS 
A DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme 
especificações e quantidades estimadas neste Edital e seus Anexos. O procedimento 
licitatório que dele resultar obedecerá a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Lei nº 8.666 de 
21/06/93, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor), Decreto nº 5.450 de 31/05/2005, Decreto Municipal 
nº 080/2002, Decreto Municipal nº. 011, de 10/01/2003, alterado pelos Decretos nº 582, 
de 17/06/2005 e Decreto 1075 de 11 de setembro de 2006, Decreto Municipal nº 
08/2003 e Instrução Normativa nº 05 de 21/07/95, do Ministério de Administração 
Federal e Reforma do Estado - MARE, observadas as alterações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais e, ainda, o estabelecido neste Edital e seus 
anexos, constante no Processo nº. 2012/30102. 
 
 
1. DO OBJETO 
 
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÁLCOOL COMBUSTÍVEL HIDRATADO, 
GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme as especificações e quantidades 
estimadas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I deste Edital e seus anexos. 
 
 
2. DA ABERTURA DA SESSÃO 
 
PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA: A partir de 26/12/2012 até as 10:00 horas 

(Horário de Brasilia) do dia 10/01/2013. 

DATA DA ABERTURA: 10/01/2013 

HORÁRIO DA ABERTURA: 10:00 horas (Horário de Brasília)  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

UASG PROMOTORA: 983105 SEMAD - Secretaria Municipal de Administração 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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3. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
3.1. Os pedidos de ESCLARECIMENTOS referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao(a) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail 
cpl@aracaju.se.gov.br. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados através 
do site www.comprasnet.gov.br, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo 
para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO AS EMPRESAS QUE: 
 
 
4.1.1. Atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação exigida para 
sua habilitação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem devidamente 
credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, por meio do sítio 
www.comprasnet.gov.br para acesso ao Sistema Eletrônico; 
 
4.1.2. As empresas que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto nº 3.722, de 
09.01.2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001; 
 

4.1.2.1. As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse em 
participar do presente Pregão Eletrônico deverão providenciar o seu Cadastramento e 
sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração 
Pública;  
 
4.1.3. O Pregão Eletrônico será conduzido pela SEMAD - Secretaria Municipal de 
Administração (órgão promotor da licitação), com Apoio Técnico e Operacional do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado pela Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, que atuará como provedor do sistema 
eletrônico para esta licitação; 
 
4.1.4. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha 
privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta de Preços em data e 
horário previstos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico; 
 
4.1.5. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, as licitantes deverão 
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta esta em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante no TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I do presente Edital; 

mailto:cpl@aracaju.se.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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4.1.5.1. Para microempresas ou empresas de pequeno porte, aplica-se a Lei 

Complementar nº 123/2006, sendo necessária a posterior regularização fiscal, nas 
condições estabelecidas no subitem 9.7 do Edital, caso venha a formular lance 
vencedor; 
 

4.1.5.2. As microempresas ou empresas de pequeno porte que desejarem 
fazer jus aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverão 
manifestar, em campo próprio, DECLARAÇÃO de que atendem aos requisitos do art. 
3º da referida Lei; 
 

4.1.5.3. A declaração falsa relativa à Proposta de Preços e ao cumprimento dos 
requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a 
licitante às sanções previstas na legislação; 
 
4.1.6. Os postos de combustíveis participantes deste Pregão Eletrônico deverão 
observar o que se segue: 
 

4.1.6.1. NÃO DEVERÃO ESTAR FORA DO PERÍMETRO URBANO DE 
ARACAJU, SOB PENA DE SER A CONTRATAÇÃO ANTIECONÔMICA PARA ESTA 
MUNICIPALIDADE; 
 

4.1.6.2. Os postos participantes deverão funcionar continuamente, pelo 
menos no horário compreendido entre às 07:00 e 20:00 horas, durante os dias da 
semana, inclusive feriados. 
 
 
4.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTE PREGÃO: 
 
4.2.1. As interessadas que se encontrem em processo de falência, concordata, 
recuperação judicial e extrajudicial de empresa, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, fusão, cisão ou incorporação; que estejam cumprindo suspensão temporária 
de participação em licitação; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública; bem como as licitantes que se apresentem 
constituídas na forma de empresas em consórcio; 
 
4.2.2. Empresas que apresentem mais de uma proposta para cada item específico; 
 
4.2.3. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, 
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável. 
 
 
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
5.1. Qualquer pessoa poderá IMPUGNAR o ato convocatório deste Pregão Eletrônico, 
protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
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recebimento das propostas, no endereço discriminado no subitem 22.13 deste Edital ou 
na forma eletrônica, cabendo ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas; 
 
5.2. Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencidos os 
respectivos prazos legais; 
 
5.3. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, e a alteração decorrente 
seja relevante para a apresentação das propostas, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
 
6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 
6.1. As licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data 
marcada para início da sessão pública via internet; 
 
6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, art. 3º do Decreto n.º 
5.450/2005), no sítio www.comprasnet.gov.br; 
 
6.3. O credenciamento da licitante dependerá de Registro Cadastral atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será 
requisito obrigatório para fins de habilitação; 
 
6.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (§ 6º, art. 3º do Decreto 
nº 5.450/2005); 
 
6.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou à Secretária Municipal de Administração da 
Prefeitura de Aracaju, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, art.3º do Decreto n.º 5.450/2005); 
 
6.6. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicados ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes à Proposta Comercial e à Habilitação e seus anexos, 
deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil; 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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7.2. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório 
apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado no 
Brasil; 
 
7.3. A autenticação, quando feita pelo(a) Pregoeiro(a) ou por servidor integrante da 
Equipe de Apoio ao(a) Pregoeiro(a) da Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura de Aracaju, poderá ser efetuada, no endereço referido no subitem 22.13 
deste Edital, no horário de 08:00 às 12:00 horas e 15:00 às 17:00 horas até o dia útil 
imediatamente anterior à data fixada para a realização do Pregão Eletrônico; 
 
7.4. O CNPJ indicado nos documentos da Proposta Comercial e da Habilitação deverá 
ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente fornecerá o produto 
objeto da presente licitação; 
 
7.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, 
desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração da Proposta 
Comercial. 
 
 
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha 
privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta de Preços com 
valor total de cada item a ser cotado, a partir da data da liberação do Edital no site 
www.comprasnet.gov.br, 26/12/2012, até o horário limite de início da sessão pública, 
ou seja, até às 10:00 horas do dia 10/01/2013, horário de Brasília, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas. Durante este período a licitante poderá incluir ou excluir 
proposta; 
 
8.1.1. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua 
Proposta, Planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de 
desclassificação do certame pelo(a) Pregoeiro(a); 
 
8.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e 
lances inseridos em sessão pública; 
 
8.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 
sistema ou de sua desconexão; 
 
8.4. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos; 

http://www.comprasnet.gov.br/
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8.5. Na Proposta de Preços deverão constar, pelo menos, as seguintes condições: 
 

a) razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e 
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do 
proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento; 
 

b) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de sua apresentação. As propostas que omitirem o prazo de validade será 
entendidas como validos pelo período supracitado; 
 

c) prazo de fornecimento dos produtos deverá ser conforme TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I, do presente Edital e/ou conforme necessidade do solicitante; 
 

d) Preço unitário e total de cada item, de acordo com o(s) preço(s) 
praticado(s) no mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº. 
8.666/93, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional 
(R$), COM NO MÁXIMO 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS, considerando as quantidades 
constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do presente Edital; 
 

e) No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o 
compõem, tais como, todos os tributos diretos e indiretos, frete, seguro, encargos 
fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir 
direta ou indiretamente, sobre o objeto desta licitação. 
 
8.6. A proposta enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
 
8.7. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas enviadas, antes da abertura da fase de 
lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade 
com os requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem 
irregularidades insanáveis; 
 
8.8. Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma 
vez recebidas as propostas, exceto no caso de nova disputa por meio de lances 
inseridos no sistema eletrônico, conforme previsto no Edital. 
 
 
9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. Poderão concorrer empresas sediadas em todo Território Nacional, legalmente 
constituídas e que satisfaçam às condições de habilitação preliminar constantes deste 
Edital, da Lei nº 8.666/93 (Capacidade Técnica, Jurídica, Fiscal e Econômico 
Financeira) e Instrução Normativa n º 05, de 21/07/95.  Os documentos necessários à 
habilitação poderão ser apresentados em original, ou qualquer processo de cópia 
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autenticada através de Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo(a) 
Pregoeiro(a) ou sua Equipe de Apoio no idioma português;  
 
9.2. A regularidade quanto à Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Econômico-
Financeira e Regularidade Fiscal, poderá ser verificada através de consulta “on-line” no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, após a análise e julgamento 
das Propostas de Preços. Quanto à Regularidade Trabalhista, será necessária a prova 
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
9.2.1. Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

9.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedade por ações, 
o documento deve estar acompanhado da comprovação da eleição de seus 
administradores; 
 

9.2.1.2. 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; 
 
9.2.2. Documentos relativos à HABILITAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA; 
 

9.2.2.1. Certidão Negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial e 
extrajudicial de empresa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
fornecida nos últimos 30 (trinta) dias, a contar da data da abertura do certame; 
 
9.2.3. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

9.2.3.1. Atestado(s) ou declaração (ões) de Capacidade Técnica, firmado(s) por 
entidade(s) da Administração Pública ou empresa(s) privada(s) para a(s) qual(is) a 
licitante tenha fornecido os produtos compatíveis com o objeto do presente Edital, em 
todas as suas características; 

 
9.2.3.2. Apresentar registro emitido pela Agencia Nacional de Petróleo – ANP 

e/ou publicação atualizada, o qual deverá ser pertinente à atividade especifica, ou seja, 
revendedor varejista, retalhista ou distribuidor, que comprove estar a empresa 
devidamente registrada na ANP; 
 
9.2.4. Declaração Relativa à DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL: 

 
9.2.4.1. DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências dispostas no art. 27, inciso 

V da Lei 8.666/93, conforme ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE E DE NÃO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR. 
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Observações: 
 
a) Todos os documentos de Habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser 
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor 
Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de 
Títulos e Documentos; 
 
b) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no 
Cartório de Títulos e Documentos; 
 
c) as Declarações relacionadas deverão estar emitidas em papéis timbrados dos 
Órgãos ou Empresas que as expediram. 
 
9.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
 
9.3.1. Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o 
endereço respectivo; 
 

9.3.1.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz; ou 
 

9.3.1.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz e os Atestados de Capacidade Técnica 
que podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da 
filial; 
 
9.4. Os documentos exigidos neste Pregão Eletrônico poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo(a) 
Pregoeiro(a), ou publicação em órgão da imprensa oficial; 
 
9.5. A Documentação Habilitatória exigida deverá ser enviada através dos FAX’S (0XX79) 
3218-7837, após o encerramento da etapa de lances, atualizada, com posterior 
encaminhamento do original, ou na forma descrita no item 9.4, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, contados a partir do encerramento da etapa de lances; 
 
9.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição; 
 
9.7. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal das 
microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 02 
(dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do(a) Pregoeiro(a), a contar 
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do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa; 
 
9.7.1 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.7 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em 
lei. 
 
 
10. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 
10.1. A partir do horário previsto no item 2 deste Edital e, em conformidade com o 
subitem 10.1.2. deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 
divulgação das Propostas de Preços recebidas; 
 
10.1.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
e lances; 
 
10.1.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha 
privativa do licitante e subseqüente encaminhamento do valor total do(s) item(ns) 
cotado(s), em campo próprio, exclusivamente por meio do sistema eletrônico; 
 
10.1.3. Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital; 
 
10.1.4. O(A) Pregoeiro(a) analisará o objeto e o preço ofertado e avaliará a 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital. Caso 
constate irregularidade, promoverá a exclusão da proposta. Uma vez executado este 
procedimento, o(a) Pregoeiro(a) fará a divulgação das propostas aceitas. 
 
 
11. DAS ETAPAS DE LANCES E JULGAMENTO 
 
11.1. ETAPA DE LANCES 
 
11.1.1. Aberta a etapa competitiva, a participação no Pregão dar-se-á exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico pela digitação da senha privativa da licitante, com o quê 
estará identificada sua razão social e número de inscrição no CNPJ, e subseqüente 
encaminhamento dos lances, observando o horário fixado na data estabelecida no item 
2 deste Edital, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor; 
 
11.1.2. Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
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perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão; 
 
11.1.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
e lances; 
 
11.1.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos; 
 
11.1.5. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance 
que tenha sido anteriormente registrado no sistema pelo próprio licitante; 
 
11.1.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
11.1.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas 
demais licitantes, vedada a identificação da detentora do lance; 
 
11.1.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante Aviso de 
Fechamento Iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o 
que transcorrerá período de 1 (um) até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances; 
 

11.1.8.1 Caso o sistema não emita o Aviso de Fechamento iminente, o(a) 
Pregoeiro(a) se responsabilizará pelo Aviso de Encerramento às licitantes, observado o 
mesmo tempo de até 30 (trinta) minutos; 
 
11.1.9. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes 
para a recepção dos lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), quando possível, sua 
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 
 
11.1.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
 
11.2 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
11.2.1. Quando houver participação nesta licitação de microempresas e/ou empresas 
de pequeno porte, considerar-se-á empate quando a proposta dessas empresas for 
igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta classificada em primeiro lugar. 
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Neste caso, e desde que a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico 
procederá da seguinte forma: 
 
a) classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se enquadrem na situação prevista no sub-item 11.2.1; 
 
b) Convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a 
menor proposta dentre as classificadas na forma do sub-item 11.2.1, “a” para que, no 
prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 
apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, para o 
desempate, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor;  
 
c) não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na situação do sub-item 11.2.1 “b”, ou não ocorrendo a Regularização Fiscal ou, 
ainda, não ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, 
as propostas remanescentes, classificadas na forma do sub-item  11.2.1, “a”, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
d) no caso de propostas iguais apresentadas por microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte, no intervalo previsto no sub-item 11.2.1, será realizado SORTEIO para 
selecionar aquela que apresentará primeiro a melhor oferta; 
 
11.2.2. Caso não ocorra a situação prevista no sub-item 11.2.1. e suas alíneas, o 
objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro 
lugar; 
 
11.2.3. O disposto no subitem 11.2.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
 
11.3. ETAPA DE JULGAMENTO 
 
11.3.1. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
 
11.3.2. O julgamento das propostas obedecerá ao critério do MENOR PREÇO POR 
ITEM; 
 
11.3.3. Declarada encerrada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o 
lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua 
aceitação; 
 
11.3.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante 
desatender as exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o 



 
 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

12 

lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao Edital; 
 

11.3.4.1. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o(a) 
Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor; 
 
11.3.5. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus 
Anexos. Eventuais proposições de produtos que não correspondam às especificações 
contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital ou que estabeleçam 
vínculo com a proposta de outra licitante, serão desconsiderados; 
 
11.3.6. Não será permitida alteração da proposta ou mesmo seu cancelamento após o 
seu envio, exceto no caso de nova disputa por meio de lances inseridos no sistema 
eletrônico; 
 
 
 
11.3.7. O(A) Pregoeiro(a) anunciará a(s) licitante(s) detentora(s) da proposta ou do 
lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) 
acerca da aceitação do(s) lance(s) de menor valor. 
 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1. Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação 
prévia da licitante, durante a sessão pública, ao iniciar-se a fase de habilitação, serão 
realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulário próprio, 
entretanto os memoriais e eventuais contra-razões pelas demais licitantes, serão 
apresentados no endereço constante do subitem 22.13; 
 
12.2. O encaminhamento de memoriais deverá ocorrer no prazo de até 03 (três) dias 
úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista dos autos; 
 
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da 
sessão do Pregão Eletrônico, importará a preclusão do direito de recurso e a 
declaração de vencedora provisória pelo(a) Pregoeiro(a) à licitante da menor proposta 
devidamente habilitada; 
 
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento; 
 
12.5. O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo; 
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12.6. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos; 
 
12.7. Julgados os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, fará a adjudicação do objeto licitado a(s) licitante(s) 
declarada(s) vencedora(s), homologará a licitação e decidirá quanto à contratação; 
 
12.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, 
nem serão recebidas as petições de contra-razões apresentadas intempestivamente ou 
em desacordo com o disposto neste Edital.  
 
 
13. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. O resultado de julgamento será submetido à autoridade competente, para 
homologação; 
 
13.2. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) 
convocada(s) para assinar o contrato e retirar a Nota de Empenho, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da convocação formalizada e nas 
condições estabelecidas; 
 
13.3. As condições de habilitação consignadas neste Edital deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato, se for o caso. 
 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
14.1. – A(s) empresa(s) vencedora(s) no decorrer do contrato obriga-se a: 
 
14.1.1 – Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
14.1.2 – Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento de 
combustíveis e apresentar, sempre que solicitado, os documentos necessários que 
comprovem a procedência do combustível; 
 
14.1.3 – Manter estoque regular de combustíveis, de modo a poder atender de imediato 
as solicitações para abastecimento dos veículos que compõem a frota; 
 
14.1.4 – Providenciar o encaminhamento dos veículos integrantes deste processo para 
outro estabelecimento congênere, quando da falta de algum produto especificado no 
item 4 (Especificações Técnicas) do TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, em seu 
posto de abastecimento, até que a situação do seu estoque seja regularizada, não 
cabendo qualquer ônus para o Município; 
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14.1.5 – Na falta de gasolina comum, a empresa vencedora fornecerá gasolina 
aditivada pelo mesmo preço da gasolina comum; 
 
14.1.6 – Ressarcir o Município de Aracaju do equivalente a todos os danos decorrentes 
de paralisação ou interrupção do fornecimento dos combustíveis, exceto quando isso 
ocorrer por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
circunstâncias devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito 
horas), após a sua ocorrência; 
 
14.1.7 – Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do contrato; 
 
14.1.8 – Exigir de seus trabalhadores e fiscalizar o uso de equipamentos e materiais de 
segurança necessários à execução do objeto deste Termo, bem como o cumprimento 
das normas e medidas de segurança; 
 
14.1.9 – Dar ciência ao Município, em especifico as Secretarias solicitantes, 
imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando do 
fornecimento do objeto; 
 
14.1.10 – Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento 
em função do cumprimento do objeto deste Termo; 
 
14.1.11 – Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, nem 
subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por 
escrito deste Município; 
 
14.1.12 – Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com o Município de Aracaju; 
 
14.1.13 – Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 
14.1.14 – Fornecer os combustíveis de acordo com os aspectos qualitativos e 
quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de 
Referência e no procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
14.1.15 – Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial 
ao Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto do 
Termo de Referência , não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade 
pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento do Município. 
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14.2. – O Município de Aracaju, compromete-se durante a vigência do contrato a: 
 
14.2.1 – Autorizar o fornecimento dos combustíveis, mediante Formulário a ser emitido 
pela Secretaria solicitante e cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas Notas 
Fiscais, para efeito de conferência e pagamento; 
 
14.2.2 – Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
14.2.3 – Dar ciência a(s) empresa(s) vencedora(s) imediatamente sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; 
 
14.2.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham 
ser solicitados pela(s) empresa(s) vencedora(s); 
 
14.2.5 – O Município poderá solicitar a(s) empresa(s) vencedora(s), análise do produto 
entregue, sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Município; 
 
14.2.6 – Verificar e atestar, ao receber a nota fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
 
14.2.7 – Efetuar pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) de acordo com as condições 
de preço e prazo estabelecidas no Termo de Referência. 
 
 
15. DO REAJUSTE E REVISÃO DOS PREÇOS 
 
15.1. O produto será fornecido pelo preço global apresentado para cada item na 
proposta final da(s) Adjudicatária(s), o qual será fixo e irreajustável; 
 
15.2. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de validade do Registro de 
Preços, exceto por força de legislação ulterior que o permita, porém, poderá haver 
revisão de valores, de acordo com o artigo 13 do Decreto Municipal nº 008, de 08 de 
janeiro de 2003; 
 
15.3. A revisão de valores, para majorar ou diminuir, poderá ocorrer de Ofício ou a 
pedido da licitante signatária da Ata de Registro de Preços - ARP, nas seguintes 
condições: 
 

a) para majorar, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da 
proposta, nos termos do art. 65, II, “d” e § 2º, da Lei n º 8.666/93, desde que 
demonstrado, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços praticados no 
mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da 
administração, desde que imprevisíveis ou de difícil previsão; 



 
 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

16 

 
b) para diminuir, quando a Administração verificar que o preço registrado 

encontra-se substancialmente superior ao praticado no mercado. 
 
15.4. O pedido de revisão de preços pela licitante signatária da Ata de Registro de 
Preços deverá ser dirigido para a Secretaria Municipal de Administração – Órgão 
Gerenciador da Ata. 
 
 
16. DO FORNECIMENTO E DO PAGAMENTO 
 
16.1. O fornecimento do produto deverá ser efetuado de acordo com as condições 
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, após a solicitação 
da Contratante; 
 
16.2. – O fornecimento dos combustíveis deverá ser feito de acordo com as 
necessidades dos órgãos participantes neste Registro de Preços, ou seja, de forma 
parcelada na bomba da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório, mediante 
autorização prévia dos respectivos órgãos para cada veículo a ser abastecido; 
 

16.3. – A(s) empresa(s) vencedora(s) somente poderá(ão) abastecer os veículos 
previamente autorizados pelo órgão integrante deste Registro de Preços, identificados 
através de lista fornecida antecipadamente, bem como controle especifico de ticket de 
abastecimento; 
 

16.4. – A(s) empresa(s) vencedora(s) obriga(m)-se a fornecer ao condutor de cada 
veículo o Comprovante de Abastecimento, contendo o tipo e a quantidade de 
combustível, a data do abastecimento, a quilometragem, a placa do veículo abastecido, 
autorizado previamente pelo órgão e a assinatura do motorista; 
 

16.5. – A(s) empresa(s) vencedora(s) obriga(m)-se a manter atendimento diário, no 
mínimo, no horário compreendido entre às 07:00 e 20:00 horas, durante todos os dias 
da semana, inclusive feriados; 
 

16.6. – A(s) empresa(s) vencedora(s) não deverá(ão) estar fora do perímetro 
urbano de Aracaju, sob pena de ser a contratação antieconômica para esta 
Municipalidade. 
 
16.7. O pagamento será efetuado mensalmente por Nota de Empenho, de acordo com 
os serviços executados e devidamente atestados pelo setor competente, emissão de 
Nota Fiscal e apresentação da Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal 
(Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual  e  
Municipal, Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida 
pela Constituição Federal em seu Art. 195, parágrafo 3º, Prova de Regularidade 
relativa ao FGTS emitida pela CEF e Prova de regularidade relativa à Justiça do 
Trabalho, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT); 
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16.8. A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis a partir da data dos 
procedimentos citados no item 16.7 para a tramitação do processo, envolvendo 
instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
 
16.9. Não serão efetuados quaisquer pagamentos ao fornecedor enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
 
17. DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. - A execução das obrigações contratuais integrantes no TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I, no processo licitatório e no contrato serão fiscalizadas e 
recebidas por servidor especifico designado por cada Secretária solicitante, com 
autoridade para exercer, como representante da Administração, toda e qualquer ação 
de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual; 
 
17.2. – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da(s) licitante(s) vencedora(s) pelos danos causados ao Município ou a terceiros, 
resultante de ação ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer dos seus empregados 
ou prepostos; 
 
17.3. – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) manter preposto, aceito pela 
Administração do Município de Aracaju, durante o período de vigência do contrato para 
representá-la; 
 
17.4. A Secretaria solicitante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os 
produtos entregues, se em desacordo com as especificações constantes do ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital.  
 
 
18. DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

18.1. Após o julgamento da proposta e a homologação do resultado pela Autoridade 
Competente, a Secretaria de Administração, Órgão Gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, a seu exclusivo critério, visando o fornecimento dos produtos, nos termos 
estabelecidos neste Edital, efetuará o Registro de Preços ofertados na forma do 
ANEXO IV - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a ser firmado entre a Contratante e 
a(s) empresa(s) que apresentar(am) o(s) menor(es) preço(s), em conformidade com a 
classificação obtida, tomando-se como base o preço do primeiro colocado; 
 
18.2. A Administração convocará a(s) empresa(s), respeitada a ordem de classificação, 
para assinatura da Ata de Registro de Preços – ARP (cuja Minuta integra este Edital), 
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no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da Notificação, 
sob pena de perecer o direito ao Registro de Preços; 

 
18.2.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma só vez, por igual 
período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração; 
 
18.3. A Ata de Registro de Preços será lavrada em ordem seqüencial de acordo com os 
itens especificados neste Edital e deverá ser assinada pelo(s) representante(s) 
qualificado(s) da(s) empresa(s) que tiver(em) seus preços classificados pelo Órgão 
responsável pelo Registro de Preços; 
 
18.4. O Registro de Preços, objeto do presente Pregão Eletrônico, terá validade de 12 
(doze) meses, a partir da data de publicação da Ata no Diário Oficial do Município; 
 
18.5. Os preços registrados e suas alterações serão publicados trimestralmente no 
Diário Oficial do Município; 
 
18.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário 
do registro preferência em igualdade de condições. 
 
 
19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
19.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada nos seguintes casos:  
 
 

19.1.1. Quando o fornecedor: 
 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 

b) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
 
 

19.1.2. Quando presente razões de interesse público: 
 

a) O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho de autoridade competente 
ao Órgão Gerenciador;  
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b) O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito e de força maior devidamente comprovado. 
 
 

20. DO CONTRATO 

 

20.1. O presente Edital e seus anexos e a proposta do participante vencedor farão 
parte integrante do contrato, independente de transcrição; 
 
20.2. Homologada a licitação, o Órgão solicitante, quando for necessário convocará no 
prazo de 10 (dez) dias o licitante que apresentar a Proposta vencedora para assinatura 
do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93; 
 
20.3. Caso a empresa adjudicatária se recuse a assinar o contrato, injustificadamente, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o 
contrato, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
20.4. Quando o licitante vencedor se fizer representar, no ato da celebração do 
instrumento contratual, por diretor ou sócio, apresentará cópia do Contrato Social ou 
Estatuto. Na hipótese de representação por Procuração, o adjudicatário deverá 
apresentar, além da cópia do Contrato Social ou Estatuto, Procuração Pública ou 
Particular (em papel timbrado da empresa), com firma reconhecida, assinada pelo 
representante legal, que outorgue poderes específicos para o ato; 
 
20.5. Na hipótese de representação por Procuração, esta obrigatoriamente deverá 
constar, o nome, cargo, Profissão, endereço, número da Carteira de Identidade, 
número do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, nacionalidade e estado civil da 
pessoa credenciada para assinar o Contrato; 
 
20.6. Prazo de execução: Os contratos celebrados dentro da validade da Ata de 
Registro de Preços terão vigência até 31 de dezembro do ano da assinatura do 
contrato.  
 
 
21. DAS PENALIDADES 
 
21.1. Em caso de a(s) Adjudicatária(s) deixar(em) de cumprir sua Proposta, será 
convocada a seguinte, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis quando se tratar de recusa injustificada, 
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa; 
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21.2. O licitante assumirá a responsabilidade pelo fornecimento do(s) produto(s), 
cotado(s) e classificado(s), em perfeita(s) condição(ões) de uso de acordo com as 
especificações solicitada(s) e, sendo constatada alguma irregularidade o fornecedor 
fica obrigado de imediato a repor o(s) mesmo(s). 
 
21.3.  Em caso de atraso injustificado no fornecimento dos produtos, sujeitar-se-á o 
Fornecedor à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor da Nota de Empenho; 
 

21.4. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração aplique 
outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93; 

 
21.5. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Edital, em 
relação ao objeto, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 
 

I – Advertência; 
 

II - Multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor do contrato ou do      
empenho, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências 
contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo decorrente de motivo 
de força maior definido em Lei e reconhecido pela autoridade competente; 

 
III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixada pelo 
Ordenador de Despesas, a depender da falta cometida; 

 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação. 

 
21.6. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o Contrato, falhar ou fraudar na execução 
do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será 
descredenciado nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o 
inciso I § 3º, do art. 16 do Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de 
licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações legais; 
 
21.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e nas demais cominações legais; 
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21.8. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data da Notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos 
da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes; 
 
21.9. Para as penalidades previstas nos subitens anteriores será garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa; 
 
21.10. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração. 
 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1 - O Município poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento do(s) produto(s), 
no todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis; 
 
22.2 – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) credenciar preposto para representá-
la permanentemente junto à Contratante, com a incumbência de resolver todos os 
assuntos relativos à execução do contrato; 
 
22.3. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público 
e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação; 
 
22.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata 
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão 
Eletrônico e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 
certame, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação; 
 
22.5. É facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de DILIGÊNCIA destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo; 
 
22.6. O Órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como 
equipamentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes 
interessadas em participar deste Pregão Eletrônico; 
 
22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 
inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia 
de expediente normal na Prefeitura Municipal de Aracaju, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário; 
 
22.8. O Ordenador da Despesa poderá REVOGAR a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 



 
 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

22 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo ANULÁ-LA por ilegalidade, 
de Ofício ou mediante provocação de terceiros, n os termos do art. 49 da Lei n.º 
8.666/93; 
 
22.9.  No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a 
realização do Pregão Eletrônico, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das Propostas; 
 
22.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário; 
 
22.11. Cópia do Edital e seus Anexos poderão ser retirados, em horário comercial, na 
Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços da Prefeitura Municipal de 
Aracaju, no endereço constante no subitem 22.13. Serão, também, disponibilizados nos 
sites www.comprasnet.gov.br; 
 
22.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), que decidirá com base 
na legislação em vigor; 
 
22.13. Quaisquer dúvidas existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser 
objeto de consulta, por escrito, ao(a) Pregoeiro(a), no endereço: eletrônico 
cpl@aracaju.se.gov.br, da Comissão Permanente de Licitações de Compras e 
Serviços da Prefeitura Municipal de Aracaju, localizada na Rua Frei Luiz Canolo de 
Noronha, nº 42, bairro Ponto Novo, Aracaju-Sergipe, CEP 49.010-520, até 03 (três) 
dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, as quais serão respondidas, 
igualmente por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por meio de Circular 
encaminhada a todos os interessados. Demais informações poderão ser obtidas pelo 
fax (079) 3218-7837 ou 3218-7835; 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital: 
 
 ANEXO I   TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ANEXO II SUGESTÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
PREÇO  

 
 ANEXO III DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE E NÃO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA 
MENOR  

 
 ANEXO IV  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 ANEXO V  MINUTA DO CONTRATO 
 

mailto:cpl@aracaju.se.gov.br
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23. DO FORO 
 
23.1. Fica eleito o Foro da cidade de Aracaju/Se para dirimir as dúvidas ou 
controvérsias oriundas desta licitação que não puderem ser solucionadas 
administrativamente. 
 
 

Aracaju/SE, 21 de  dezembro de 2012.   
 
 
 

___________________________________________ 
CRISTINA CARVALHO CORREIA 

PREGOEIRA/SEMAD 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

Comissão Permanente de Licitações de Compras e Serviços 

24 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2012 

ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – DO OBJETO 

 
1.1. – Registro de Preços para Aquisição parcelada de Combustíveis (Álcool 
combustível hidratado, Gasolina Comum e Óleo Diesel), destinados a diversas 
Secretarias da Administração Municipal, conforme especificações e quantidades 
estimadas abaixo:  
 

Órgãos Participantes Quantidades 

Álcool 
combustível 

hidratado 

Gasolina 
Comum 

Óleo  
Diesel 

Secretaria Municipal de 
Administração 

1.000 6.000 - 

Gabinete do Prefeito - 35.000 - 

Gabinete do Vice-Prefeito 6.500 19.000 - 

Secretaria Municipal de Finanças - 3.500 - 

Secretaria Municipal de 
Planejamento 

- 10.800 - 

Secretaria Municipal de 
Comunicação Social 

- 50.000 - 

Secretaria Municipal de Governo - 30.000 5.000 

Procuradoria Geral do Município - 8.400 - 

Secretaria de Controle Interno - 4.000 - 

Secretaria Municipal de 
Educação 

8.000 32.700 36.000 

Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania 

1.000 40.000 5.000 

Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer 

- 10.725 - 

Secretaria de Defesa Social 36.150 136.250 59.200 

Secretaria Municipal de 
Participação Popular 

- 9.600 - 

TOTAL 52.650 395.975 105.200 
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2 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO/MOTIVAÇÃO 

 

2.1. - O presente procedimento tem por finalidade o abastecimento da frota de veículos 
de diversas Secretarias da Administração Municipal, visando o deslocamento dos 
servidores para as localidades onde se situam os seus postos de trabalho, bem como, 
em inspeções, auditorias e atividades fins inerentes ao exercício das suas funções e no 
atendimento às necessidades da Administração.  
 
3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
3.1. – A licitação pelo Sistema de Registro de Preços prescinde de dotação 
orçamentária prévia e, portanto, poderá ser utilizada como alternativa para aquisição de 
bens, uma vez que essa dotação somente se faz necessária no momento da efetivação 
das compras. 
 
 
4 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Ofício Autorizativo Observações 

OFÍCIO 743/2012 SEMAD/GS - x - x - x - x - x - 

 
Grupo : Material de Consumo  

 
Subgrupo Combustíveis Lubrificantes Automotivos Item 1 Quantidade 52.650 Unidade Litro 

Produto/serviço ALCOOL COMBUSTIVEL 

Descrição Álcool hidratado, utilizado como combustível automotivo. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Combustíveis Lubrificantes Automotivos Item 2 Quantidade 395.975 Unidade Litro 

Produto/serviço GASOLINA COMUM 

Descrição Gasolina comum, coloração amarela, aspecto límpido e isento de material em suspensão, aplicada como 
combustível automotivo.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Combustíveis Lubrificantes Automotivos Item 3 Quantidade 105.200 Unidade Litro 

Produto/serviço OLEO DIESEL 

Descrição Óleo diesel, de aspecto límpido a temperatura ambiente e livre de acidez mineral e de matérias estranhas e 
sólidas, aplicado como combustível para motores. 

Exigências - x - x - x - x - 
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5 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

 
5.1. – O fornecimento dos combustíveis deverá ser feito de acordo com as 
necessidades dos órgãos participantes neste Registro de Preços, ou seja, de forma 
parcelada na bomba da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório, mediante 
autorização prévia dos respectivos órgãos para cada veículo a ser abastecido; 
 

5.2. – A(s) empresa(s) vencedora(s) somente poderá(ão) abastecer os veículos 
previamente autorizados pelo órgão integrante deste Registro de Preços, identificados 
através de lista fornecida antecipadamente, bem como controle especifico de ticket de 
abastecimento; 
 

5.3. – A(s) empresa(s) vencedora(s) obriga(m)-se a fornecer ao condutor de cada 
veículo o Comprovante de Abastecimento, contendo o tipo e a quantidade de 
combustível, a data do abastecimento, a quilometragem, a placa do veículo abastecido, 
autorizado previamente pelo órgão e a assinatura do motorista; 
 

5.4. – A(s) empresa(s) vencedora(s) obriga(m)-se a manter atendimento diário, no 
mínimo, no horário compreendido entre às 07:00 e 20:00 horas, durante todos os dias 
da semana, inclusive feriados; 
 

5.5. – A(s) empresa(s) vencedora(s) não deverá(ão) estar fora do perímetro 
urbano de Aracaju, sob pena de ser a contratação antieconômica para esta 
Municipalidade. 
 
 
6 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
6.1. – O processo licitatório objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto 
na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Lei nº 8.666 de 21/06/93, Lei Complementar nº 123 de 
14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto  
nº 5.450 de 31/05/2005, Decreto Municipal nº 080/2002, Decreto Municipal nº. 011, de 
10/01/2003, alterado pelos Decretos nº 582, de 17/06/2005 e Decreto 1075 de 11 de 
setembro de 2006, Decreto Municipal nº 08/2003 e Instrução Normativa nº 05 de 
21/07/95, do Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, 
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 
 
 
7 – DO PAGAMENTO 

 
7.1. – O pagamento será efetuado mensalmente por Nota de Empenho, de acordo com 
as quantidades fornecidas e devidamente atestadas, emissão de Nota Fiscal e  
apresentação da Prova de Regularidade para  com  as Fazendas Federal (Secretaria  
da Receita Federal  e  Procuradoria  Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, 
Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela 
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Constituição Federal em seu Art. 195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao 
FGTS  emitida pela CEF, bem como apresentar prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Incluído pela Lei nº 12.440, de 
2011); 
 
7.2. – A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis a partir da data dos 
procedimentos citados no item 7.1 para a tramitação do processo, envolvendo 
instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros. 
 
 
8 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
8.1. - A execução das obrigações contratuais integrantes deste termo, no processo 
licitatório e no contrato será fiscalizada e recebidas por servidor especifico designado 
por cada Secretária solicitante, com autoridade para exercer, como representante da 
Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual; 
 
8.2. – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da(s) licitante(s) vencedora(s) pelos danos causados ao Município ou a terceiros, 
resultante de ação ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer dos seus empregados 
ou prepostos; 
 
8.3. – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) manter preposto, aceito pela 
Administração do Município de Aracaju, durante o período de vigência do Contrato para 
representá-la. 
 
 
9 – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) 

 
9.1. – A(s) empresa(s) vencedora(s) no decorrer do contrato obriga-se a: 
 
9.1.1 – Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
9.1.2 – Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento de 
combustíveis e apresentar, sempre que solicitado, os documentos necessários que 
comprovem a procedência do combustível; 
 
9.1.3 – Manter estoque regular de combustíveis, de modo a poder atender de imediato 
as solicitações para abastecimento dos veículos que compõem a frota; 
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9.1.4 – Providenciar o encaminhamento dos veículos integrantes deste processo para 
outro estabelecimento congênere, quando da falta de algum produto especificado no 
item 4 (Especificações Técnicas) deste Termo em seu posto de abastecimento, até que 
a situação do seu estoque seja regularizada, não cabendo qualquer ônus para o 
Município; 
 

9.1.5 – Na falta de gasolina comum, a empresa vencedora fornecerá gasolina aditivada 
pelo mesmo preço da gasolina comum; 
 

9.1.6 – Ressarcir o Município de Aracaju do equivalente a todos os danos decorrentes 
de paralisação ou interrupção do fornecimento dos combustíveis, exceto quando isso 
ocorrer por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
circunstâncias devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito 
horas), após a sua ocorrência; 
 

9.1.7 – Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do contrato; 
 

9.1.8 – Exigir de seus trabalhadores e fiscalizar o uso de equipamentos e materiais de 
segurança necessários à execução do objeto deste Termo, bem como o cumprimento 
das normas e medidas de segurança; 
 

9.1.9 – Dar ciência ao Município, em especifico as Secretarias solicitantes, 
imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando do 
fornecimento do objeto; 
 

9.1.10 – Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento 
em função do cumprimento do objeto deste Termo; 
 

9.1.11 – Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, nem 
subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por 
escrito deste Município; 
 

9.1.12 – Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com o Município de Aracaju; 
 

9.1.13 – Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 

9.1.14 – Fornecer os combustíveis de acordo com os aspectos qualitativos e 
quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo e no 
procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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9.1.15 – Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial 
ao Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto 
deste Termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de 
haver fiscalização ou acompanhamento do Município. 
 
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
10.1. – O Município de Aracaju, compromete-se durante a vigência do contrato a: 
 
10.1.1 – Autorizar o fornecimento dos combustíveis, mediante Formulário a ser emitido 
pela Secretaria solicitante e cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas Notas 
Fiscais, para efeito de conferência e pagamento; 
 
10.1.2 – Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
10.1.3 – Dar ciência a(s) empresa(s) vencedora(s) imediatamente sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; 
 
10.1.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham 
ser solicitados pela(s) empresa(s) vencedora(s); 
 
10.1.5 – O Município poderá solicitar a(s) empresa(s) vencedora(s), análise do produto 
entregue, sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Município; 
 
10.1.6 – Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
 
10.1.7 – Efetuar pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) de acordo com as condições 
de preço e prazo estabelecidas neste Termo e Contrato. 
 
 
11 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
11.1 - Atestado(s) ou declaração (ões) de Capacidade Técnica, firmado(s) por 
entidade(s) da Administração Pública ou empresa(s) privada(s) para a(s) qual(is) a 
licitante tenha fornecido os produtos compatíveis com o objeto do presente Edital, em 
todas as suas características; 
 
11.2 - Apresentar registro emitido pela Agencia Nacional de Petróleo – ANP e/ou 
publicação atualizada, o qual deverá ser pertinente à atividade especifica, ou seja, 
revendedor varejista, retalhista ou distribuidor, que comprove estar a empresa 
devidamente registrada na ANP; 
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12 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
12.1 – O julgamento das propostas será efetuado na forma de MENOR PREÇO POR 
ITEM. 
 
 
13 – PENALIDADES 

 
13.1. O licitante assumirá a responsabilidade pelo fornecimento do(s) produto(s), 
cotado(s) e classificado(s), em perfeita(s) condição(ões) de uso de acordo com as 
especificações solicitada(s) e, sendo constatada alguma irregularidade o fornecedor 
fica obrigado de imediato a repor o(s) mesmo(s). 
 
13.2. Em caso de atraso injustificado no fornecimento dos produtos, sujeitar-se-á o 
Fornecedor à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor da Nota de Empenho; 
 

13.3. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração aplique 
outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93; 

 
13.4. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Edital, em 
relação ao objeto, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 
 

I – Advertência; 
 

II - Multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor do contrato ou do      
empenho, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências 
contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo decorrente de motivo 
de força maior definido em Lei e reconhecido pela autoridade competente; 

 
III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixada pelo 
Ordenador de Despesas, a depender da falta cometida; 

 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação. 

 
13.5. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o Contrato, falhar ou fraudar na execução 
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do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será 
descredenciado nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o 
inciso I § 3º, do art. 16 do Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de 
licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações legais; 
 
13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e nas demais cominações legais; 
 
13.7. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data da Notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos 
da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes; 
 
13.8. Para as penalidades previstas nos subitens anteriores será garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa; 
 
13.9. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração. 
 
 
14 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 
14.1. – Os contratos celebrados dentro da validade da Ata de Registro de Preços terão 
vigência até 31 de dezembro do ano da assinatura do contrato. 
 
 
15 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1 - O Município poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento do(s) produto(s), 
no todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos 
padrões técnicos de qualidade exigíveis; 
 
15.2 – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá (ão) credenciar preposto para representá-
la permanentemente junto à Contratante, com a incumbência de resolver todos os 
assuntos relativos à execução do contrato; 
 
15.3 – No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, 
tais como, todos os tributos diretos e indiretos, frete, seguro, encargos fiscais, 
comerciais, taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir direta 
ou indiretamente, sobre o objeto desta licitação; 
 

15.4 – Declaramos, conforme dispõe o § único do art. 1º da Lei nº 10.520/02, que os 
combustíveis a serem fornecidos tratam-se de aquisição de bens e serviços comuns. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2012 

 
ANEXO II 

SUGESTÃO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
____________________________________________________________________ 

(razão social da licitante) 
inscrita no CNPJ N.º : _____________________,com sede na ___________________ 
                                            (n.º de inscrição) 
__________________________________________________________________ 

(endereço completo) 
por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a)______________________________________________________________ 

infra-assinado, para os fins do Pregão Eletrônico nº _______/________, apresenta a 

seguinte Proposta de Preço: 

Item     Descrição do Produto   Marca   Unid. Quant. 
      Preço (R$)      

  Unit.   Total 

01       

02       

03       

 

VALIDADE DA PROPOSTA (mínimo 60 dias): ___________ dias 
PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: conforme Termo de Referência – 
Anexo I do Edital. 
 
No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais 
como, todos os tributos diretos e indiretos, frete, seguro, encargos fiscais, comerciais, 
taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 
indiretamente, sobre o objeto desta licitação. 
 
 
TELEFONE/FAC-SÍMILE: ________________________ 
 

___________________, _____ de ________________ de __________. 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2012 

 
ANEXO III 

 
DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE NÃO 
EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR 
 
 
 
__________________________________________________________________, 
                                                  (nome empresarial da licitante) 
inscrita no CNPJ N.º : _______________________,com sede na _______________ 
                                               (n.º de inscrição) 
__________________________________________________________________ 
                                                    (endereço completo) 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
________________________________  
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
_________________________e do CNPF/MF n.º __________________________, 
para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº ______/________, DECLARA 
expressamente que: 
 

a) até a presente data inexistem fatos supervenientes à emissão das Certidões 
apresentadas ou à sua inscrição no SICAF, conforme for o caso, impeditivos para 
sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação; 
 
b) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, ou menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
 
 

__________________, _____ de _______________ de 2012. 
 
 

________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2012 

 
ANEXO IV 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2012 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  _____ /2012 
INTERESSADO: ____________________________________ 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 
 

Ao __________ dia do mês de __________ do ano de 2012, na Secretaria 
Municipal de Administração - SEMAD, Sala da CPL, localizada na Rua Frei Luiz 
Canolo de Noronha, n° 42, bairro Ponto Novo, Cep: 49097-270, Aracaju/SE, o 
Gerenciador da Ata de Registro de Preços, nos termos das Leis n° 8.666/93, 
10.520/2002 e dos Decretos Municipais n°s 008/2003 e 011/2003 e das demais 
normas aplicáveis, RESOLVE Registrar os Preços para o FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL (Álcool Combustível, Gasolina Comum e Óleo Diesel) conforme 
consta no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, que passa a fazer parte desta, tendo 
sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram 
classificadas, como segue: 
 
 
Fornecedor Registrado: 
_______________________ 
CNPJ/MF:  
END:                                            
CEP.  
FONE: FAX:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (Álcool Combustível Hidratado, 
Gasolina Comum, e Óleo Diesel) conforme especificações e quantidades estimadas 
constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir 
da sua assinatura; 
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2.2 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas 
na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado; 
 
2.3 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata de Registro de Preços e iniciar outro processo licitatório; 
 
2.4 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas 
condições do Registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, 
o Proponente Registrado será convocado pelo Gestor da Ata para a devida alteração 
do valor registrado em Ata; 
 
2.5 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Secretaria 
Solicitante não será obrigada a firmar as contratações que dela poderá advir, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 
3.1 - O licitante assumirá a responsabilidade pelo fornecimento do(s) produto(s), 
cotado(s) e classificado(s), em perfeita(s) condição(ões) de uso de acordo com as 
especificações solicitada(s) e, sendo constatada alguma irregularidade o fornecedor 
fica obrigado de imediato a repor o(s) mesmo(s). 
 
3.2 - Em caso de atraso injustificado no fornecimento dos produtos, sujeitar-se-á o 
Fornecedor à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor da Nota de Empenho; 
 

3.3 - A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração aplique 
outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93; 

 
3.4 - Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Edital, em 
relação ao objeto, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 
 

I – Advertência; 
 

II - Multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor do contrato ou do 
empenho, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências 
contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo decorrente de motivo 
de força maior definido em Lei e reconhecido pela autoridade competente; 
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III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixada pelo 
Ordenador de Despesas, a depender da falta cometida; 

 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação. 

 
3.5 - O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o Contrato, falhar ou fraudar na execução 
do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será 
descredenciado nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o 
inciso I § 3º, do art. 16 do Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de 
licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações legais; 
 
3.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e nas demais cominações legais; 
 
3.7 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data da Notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos 
da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes; 
 
3.8 - Para as penalidades previstas nos subitens anteriores será garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa; 
 
3.9 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 
 
4.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Municipal, desde que autorizados pelo Gerenciador da Ata 
(Secretaria Municipal de Administração); 
 
4.2 – Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro 
de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no 
Pregão Eletrônico nº _______/2012; 
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4.3 – Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n° ____/2012, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso; 
 
4.4 – A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da(s) 
Proposta(s) de Preços apresentada, no Pregão Eletrônico nº ____/2012, pela(s) 
empresa(s) detentora(s) da presente Ata, os quais também a integram. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente por Nota de Empenho, de acordo com 
as quantidades fornecidas e devidamente atestadas, emissão de Nota Fiscal e 
apresentação da Prova de Regularidade para  com  as Fazendas Federal (Secretaria  
da Receita Federal  e  Procuradoria  Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal,  
Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela 
Constituição Federal em seu Art. 195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao 
FGTS  emitida pela CEF, bem como apresentar prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Incluído pela Lei nº 12.440, de 
2011); 
 
5.2. A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis a partir da data dos 
procedimentos citados no item 5.1 para a tramitação do processo, envolvendo 
instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros; 
 
5.3. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) detentora(s) da Ata 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1 – Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° ____/2012 e seus anexos, a 
Proposta de Preços da empresa: ________________________; 
 
6.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis nºs 8.666/93, 
10.520/2002 e dos Decretos Municipais n°s 008/2003 e 011/2003. 
 
 

Aracaju/SE,         de                           de 2012. 
 

____________________________________ 
Gestora da Ata 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2012 

 
ANEXO IV 

 
CONTINUAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2012 

 
 
EMPRESA: 
 
PROPRIETÁRIO:  
RG N°  
CNPF/MF:   
 
 
 
 

DESCRIÇÃO, QUANTITATIVOS E VALORES REGISTRADOS 
 
 
 

Item     Descrição do Produto   Marca   Unid. Quant. 
      Preço (R$)      

  Unit.   Total 

01       

02       

03       
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2012 

 
ANEXO V  

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ___/____, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
ARACAJU E A EMPRESA _________________. 

 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento nº ___/____, de um lado o 
Município de Aracaju, através da __________________________________________, 
Órgão da Administração Direta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______, doravante 
denominada apenas de “CONTRATANTE”, neste ato representado pelo(a) Sr(a). 
_____________, brasileiro(a), _______(a), maior, portador(a) do CNPF/MF nº 
_________ e Carteira de Identidade nº _________, _____/____, residente e 
domiciliado(a) nesta Capital e, do outro lado a empresa ____________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº _________, doravante denominada apenas de “CONTRATADA” 
com endereço na __________, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _________, 
brasileiro(a), maior, portador(a) do CNPF/MF nº _________ e Carteira de Identidade nº 
________, ____/____, têm como justo e contratado o seguinte: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
 
1.1 - Este contrato decorre do Pregão Eletrônico (Registro de Preços) n.º____/____, 
TIPO MENOR PREÇO, homologado em ___/___/____ e fundamenta-se na Lei nº 
10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, Lei nº 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor), Decreto nº 5.450/05, Decreto Municipal nº 080/2002, Decreto 
Municipal nº. 011/03, alterado pelos Decretos nº 582/05 e Decreto 1075/06, Decreto 
Municipal nº 08/2003 e Instrução Normativa nº 05/95, do Ministério de Administração 
Federal e Reforma do Estado - MARE, observadas as alterações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA -  DO OBJETO 
 
2.1 - Constitui objeto deste Contrato o Fornecimento de Combustíveis, referente 
ao(s) ítem(ns) _______________________, conforme especificado no Anexo I – Termo 
de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº ____/2012, que é parte integrante 
deste termo, em virtude de solicitação da ___________________. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E INEXISTÊNCIA 
DE REAJUSTE 
 
3.1 – A contratante pagará pelo objeto constante do item 2.1, o valor global de R$ _______ 
(______________); 
 
3.1.1 - Por cada litro de Álcool Combustível Hidratado fornecido, será pago o Valor de 
R$ _______________ (___________); por cada litro de Gasolina Comum fornecido, 
será pago o Valor de R$ ____________(______________________), e por cada litro 
de Óleo Diesel, será pago o Valor de R$ ____________(______________________); 
 
3.2 - O pagamento será efetuado mensalmente por Nota de Empenho, de acordo com 
as quantidades fornecidas e devidamente atestadas, emissão de Nota Fiscal e 
apresentação da Prova de Regularidade para  com  as Fazendas Federal (Secretaria  
da Receita Federal  e  Procuradoria  Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal,  
Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela 
Constituição Federal em seu Art. 195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao 
FGTS emitida pela CEF, bem como apresentar prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Incluído pela Lei nº 12.440, de 
2011); 
 
3.3 - A CONTRATANTE ficará responsável pela expedição e controle das Ordens de 
Fornecimento do(s) produto(s); 

 
3.4 - Os produtos constantes no item 2.1 serão fornecidos de acordo com a 
necessidade da CONTRATANTE, somente aos veículos identificados e previamente 
por estes autorizados; 

 
3.5 - A CONTRATANTE terá até 20 (vinte) dias úteis a partir da data da emissão das 
Notas Fiscais para tramitação do processo, envolvendo instrução e efetivo pagamento 
à CONTRATADA e, havendo atraso, será procedido a título de inadimplência o 
pagamento de juros na razão de 1% (um por cento) ao mês; 
 
3.6- No preço mencionado no item 3.1 já deverão estar incluídos todos os insumos que 
o compõem, tais como, todos os tributos diretos e indiretos, frete, seguro, encargos 
fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir 
direta ou indiretamente, sobre o objeto desta licitação; 
 
3.7 - O presente contrato não sofrerá reajuste de preços, de acordo com a legislação 
em vigor, porém, os preços poderão ser revistos com fundamento nas disposições do 
art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 
 
4.1 - O Contrato terá vigência a partir da sua assinatura até 31 de dezembro de 
_______. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS 
 
5.1 – As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão de acordo com a 
seguinte classificação orçamentária: 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
PROJETO/ATIVIDADE:  

ELEMENTO DE DESPESA:  

FONTE DE RECURSO:  

 
 
CLÁUSULA  SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
6.1 - Entregar o objeto licitado conforme especificações constantes no Anexo I – Termo 
de Referência deste contrato e em consonância com a Proposta de Preço; 
 
6.2 - Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
6.3 – Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a CONTRATANTE; 
 
6.4 – Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento de combustíveis 
e apresentar, sempre que solicitado, os documentos necessários que comprovem a 
procedência do combustível; 
 
6.5 – Manter estoque regular de combustíveis, de modo a poder atender de imediato as 
solicitações para abastecimento dos veículos que compõem a frota; 
 
6.6 – Providenciar o encaminhamento dos veículos integrantes deste processo para 
outro estabelecimento congênere, quando da falta de algum produto especificado no 
item 4 (Especificações Técnicas) do Termo de Referência (anexo a este Contrato) em 
seu posto de abastecimento, até que a situação do seu estoque seja regularizada, não 
cabendo qualquer ônus para a CONTRATANTE; 
 
6.7 – Na falta de gasolina comum, a CONTRATADA fornecerá gasolina aditivada pelo 
mesmo preço da gasolina comum; 
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6.8 – Ressarcir a CONTRATANTE do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento dos combustíveis, exceto quando isso 
ocorrer por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
circunstâncias devidamente comunicadas a CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta 
e oito horas), após a sua ocorrência; 
 
6.9 – Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do contrato; 
 
6.10 – Exigir de seus trabalhadores e fiscalizar o uso de equipamentos e materiais de 
segurança necessários à execução do objeto deste Termo, bem como o cumprimento 
das normas e medidas de segurança; 
 
6.11 – Dar ciência a CONTRATANTE, em especifico as Secretarias solicitantes, 
imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando do 
fornecimento do objeto; 
 
6.12 – Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento em 
função do cumprimento do objeto deste Termo; 
 
6.13 – Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, nem 
subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por 
escrito da CONTRATANTE; 
 
6.14 – Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE; 
 
6.15 – Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 
6.16 – Fornecer os combustíveis de acordo com os aspectos qualitativos e 
quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de 
Referência e no procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
6.17 – Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 
Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto do 
Termo de Referência, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade 
pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento do Município. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
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7.1 – Autorizar o fornecimento dos combustíveis, mediante Formulário a ser emitido 
pela CONTRATANTE e cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas Notas 
Fiscais, para efeito de conferência e pagamento; 
 
7.2 – Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
7.3 – Dar ciência a CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que 
verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu 
correto cumprimento; 
 
7.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser 
solicitados pela CONTRATADA; 
 
7.5 – O Município poderá solicitar a CONTRATADA, análise do produto entregue, 
sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para a CONTRATANTE; 
 
7.6 – Verificar e atestar, ao receber a Nota fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
 
7.7 – Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e 
prazo estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO E PENALIDADES 
 
8.1. – O fornecimento do combustíveis deverá ser feito de acordo com as necessidades 
da CONTRATANTE, ou seja, de forma parcelada na bomba da CONTRATADA, 
mediante autorização prévia da CONTRATANTE para cada veículo a ser abastecido; 
 
8.2. – A CONTRATADA somente poderá abastecer os veículos previamente 
autorizados pela CONTRATANTE, identificados através de lista fornecida 
antecipadamente, bem como controle especifico de ticket de abastecimento; 
 
8.3. – A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao condutor de cada veículo o 
Comprovante de Abastecimento, contendo o tipo e a quantidade de combustível, a data 
do abastecimento, a quilometragem, a placa do veículo abastecido, autorizado 
previamente pelo órgão e a assinatura do motorista; 
 
8.4. – A CONTRATADA obriga-se a manter atendimento diário, no mínimo, no horário 
compreendido entre às 07:00 e 20:00 horas, durante todos os dias da semana, 
inclusive feriados; 
 
8.5. – A CONTRATADA não deverá estar fora do perímetro urbano de Aracaju, sob 
pena de ser a contratação antieconômica para a CONTRATANTE; 
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8.6 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade pelo Fornecimento do(s) 
produto(s), cotado(s) e classificado(s), em perfeita(s) condição(ões) de uso, de acordo 
com as especificações solicitada(s) e, sendo constatada alguma irregularidade, o 
fornecedor fica obrigado de imediato a repor o(s) mesmo(s); 
 
8.7 - Em caso de atraso injustificado no fornecimento do(s) produto(s), sujeitar-se-á a 
CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo 
de 10% (dez por cento), sobre o valor do Contrato ou da Nota de Empenho; 
 

8.7.1 - A multa a que alude o item anterior não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas 
na Lei nº. 8.666/93. 
 
8.8 - Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste contrato, 
em relação ao objeto, a Administração poderá garantida a ampla defesa e o 
contraditório aplicar as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor do contrato ou do 
empenho, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências 
contratuais ou deixar de receber a nota de empenho, salvo decorrente de motivo de 
força maior definido em Lei e reconhecido pela autoridade competente; 
 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que serão fixados 
pelo ordenador de despesas, a depender da falta cometida; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação; 
 
8.9 - O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será 
descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso I, do § 3º, do art. 16 do Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de 
licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
contrato e das demais cominações legais. 
 
8.10 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e nas demais cominações legais; 
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8.11 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data da Notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos 
da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes; 
 
8.12 - Para as penalidades previstas nos subitens anteriores será garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa; 
 
8.13 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1 – A rescisão das obrigações decorrentes do presente Contrato se processará de 
acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Aracaju, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que 
o seja. 
 
E, por estarem de comum acordo, assinam as partes o presente contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 

Aracaju, _____ de _________ de __________. 
 
 

____________________________ 
CONTRATANTE: 

 
____________________________ 

CONTRATADA: 
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ANEXO MINUTA DO CONTRATO Nº ___/____  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – DO OBJETO 

 
1.1. – Registro de Preços para Aquisição parcelada de Combustíveis (Álcool 
combustível hidratado, Gasolina Comum e Óleo Diesel), destinados a diversas 
Secretarias da Administração Municipal, conforme especificações e quantidades 
estimadas abaixo:  
 

Órgãos Participantes Quantidades 

Álcool 
combustível 

hidratado 

Gasolina 
Comum 

Óleo  
Diesel 

Secretaria Municipal de 
Administração 

1.000 6.000 - 

Gabinete do Prefeito - 35.000 - 

Gabinete do Vice-Prefeito 6.500 19.000 - 

Secretaria Municipal de Finanças - 3.500 - 

Secretaria Municipal de 
Planejamento 

- 10.800 - 

Secretaria Municipal de 
Comunicação Social 

- 50.000 - 

Secretaria Municipal de Governo - 30.000 5.000 

Procuradoria Geral do Município - 8.400 - 

Secretaria de Controle Interno - 4.000 - 

Secretaria Municipal de 
Educação 

8.000 32.700 36.000 

Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania 

1.000 40.000 5.000 

Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer 

- 10.725 - 

Secretaria de Defesa Social 36.150 136.250 59.200 

Secretaria Municipal de 
Participação Popular 

- 9.600 - 

TOTAL 52.650 395.975 105.200 

 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO/MOTIVAÇÃO 

 

2.1. - O presente procedimento tem por finalidade o abastecimento da frota de veículos 
de diversas Secretarias da Administração Municipal, visando o deslocamento dos 
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servidores para as localidades onde se situam os seus postos de trabalho, bem como, 
em inspeções, auditorias e atividades fins inerentes ao exercício das suas funções e no 
atendimento às necessidades da Administração.  
 
3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
3.1. – A licitação pelo Sistema de Registro de Preços prescinde de dotação 
orçamentária prévia e, portanto, poderá ser utilizada como alternativa para aquisição de 
bens, uma vez que essa dotação somente se faz necessária no momento da efetivação 
das compras. 
 
 
4 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Ofício Autorizativo Observações 

OFÍCIO 743/2012 SEMAD/GS - x - x - x - x - x - 

 
Grupo : Material de Consumo  

 
Subgrupo Combustíveis Lubrificantes Automotivos Item 1 Quantidade 52.650 Unidade Litro 

Produto/serviço ALCOOL COMBUSTIVEL 

Descrição Álcool hidratado, utilizado como combustível automotivo. 

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Combustíveis Lubrificantes Automotivos Item 2 Quantidade 395.975 Unidade Litro 

Produto/serviço GASOLINA COMUM 

Descrição Gasolina comum, coloração amarela, aspecto límpido e isento de material em suspensão, aplicada como 
combustível automotivo.  

Exigências - x - x - x - x - 

 

Subgrupo Combustíveis Lubrificantes Automotivos Item 3 Quantidade 105.200 Unidade Litro 

Produto/serviço OLEO DIESEL 

Descrição Óleo diesel, de aspecto límpido a temperatura ambiente e livre de acidez mineral e de matérias estranhas e 
sólidas, aplicado como combustível para motores. 

Exigências - x - x - x - x - 

 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

 
5.1. – O fornecimento dos combustíveis deverá ser feito de acordo com as 
necessidades dos órgãos participantes neste Registro de Preços, ou seja, de forma 
parcelada na bomba da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório, mediante 
autorização prévia dos respectivos órgãos para cada veículo a ser abastecido; 
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5.2. – A(s) empresa(s) vencedora(s) somente poderá(ão) abastecer os veículos 
previamente autorizados pelo órgão integrante deste Registro de Preços, identificados 
através de lista fornecida antecipadamente, bem como controle especifico de ticket de 
abastecimento; 
 

5.3. – A(s) empresa(s) vencedora(s) obriga(m)-se a fornecer ao condutor de cada 
veículo o Comprovante de Abastecimento, contendo o tipo e a quantidade de 
combustível, a data do abastecimento, a quilometragem, a placa do veículo abastecido, 
autorizado previamente pelo órgão e a assinatura do motorista; 
 

5.4. – A(s) empresa(s) vencedora(s) obriga(m)-se a manter atendimento diário, no 
mínimo, no horário compreendido entre às 07:00 e 20:00 horas, durante todos os dias 
da semana, inclusive feriados; 
 

5.5. – A(s) empresa(s) vencedora(s) não deverá(ão) estar fora do perímetro 
urbano de Aracaju, sob pena de ser a contratação antieconômica para esta 
Municipalidade. 
 
 
6 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
6.1. – O processo licitatório objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto 
na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Lei nº 8.666 de 21/06/93, Lei Complementar nº 123 de 
14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto  
nº 5.450 de 31/05/2005, Decreto Municipal nº 080/2002, Decreto Municipal nº. 011, de 
10/01/2003, alterado pelos Decretos nº 582, de 17/06/2005 e Decreto 1075 de 11 de 
setembro de 2006, Decreto Municipal nº 08/2003 e Instrução Normativa nº 05 de 
21/07/95, do Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, 
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 
 
 
7 – DO PAGAMENTO 

 
7.1. – O pagamento será efetuado mensalmente por Nota de Empenho, de acordo com 
as quantidades fornecidas e devidamente atestadas, emissão de Nota Fiscal e  
apresentação da Prova de Regularidade para  com  as Fazendas Federal (Secretaria  
da Receita Federal  e  Procuradoria  Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, 
Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), na forma exigida pela 
Constituição Federal em seu Art. 195, parágrafo 3º e Prova de Regularidade relativa ao 
FGTS  emitida pela CEF, bem como apresentar prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Incluído pela Lei nº 12.440, de 
2011); 
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7.2. – A Secretaria solicitante terá até 20 (vinte) dias úteis a partir da data dos 
procedimentos citados no item 7.1 para a tramitação do processo, envolvendo 
instrução e efetivo pagamento e, havendo atraso, será procedido a título de 
inadimplência o pagamento de 1% (um por cento) ao mês de juros. 
 
 
8 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
8.1. - A execução das obrigações contratuais integrantes deste termo, no processo 
licitatório e no contrato será fiscalizada e recebidas por servidor especifico designado 
por cada Secretária solicitante, com autoridade para exercer, como representante da 
Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual; 
 
8.2. – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da(s) licitante(s) vencedora(s) pelos danos causados ao Município ou a terceiros, 
resultante de ação ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer dos seus empregados 
ou prepostos; 
 
8.3. – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) manter preposto, aceito pela 
Administração do Município de Aracaju, durante o período de vigência do Contrato para 
representá-la. 
 
 
9 – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) 

 
9.1. – A(s) empresa(s) vencedora(s) no decorrer do contrato obriga-se a: 
 
9.1.1 – Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito 
fornecimento do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza a este Município; 
 
9.1.2 – Observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento de 
combustíveis e apresentar, sempre que solicitado, os documentos necessários que 
comprovem a procedência do combustível; 
 
9.1.3 – Manter estoque regular de combustíveis, de modo a poder atender de imediato 
as solicitações para abastecimento dos veículos que compõem a frota; 
 
9.1.4 – Providenciar o encaminhamento dos veículos integrantes deste processo para 
outro estabelecimento congênere, quando da falta de algum produto especificado no 
item 4 (Especificações Técnicas) deste Termo em seu posto de abastecimento, até que 
a situação do seu estoque seja regularizada, não cabendo qualquer ônus para o 
Município; 
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9.1.5 – Na falta de gasolina comum, a empresa vencedora fornecerá gasolina aditivada 
pelo mesmo preço da gasolina comum; 
 

9.1.6 – Ressarcir o Município de Aracaju do equivalente a todos os danos decorrentes 
de paralisação ou interrupção do fornecimento dos combustíveis, exceto quando isso 
ocorrer por exigência do solicitante, ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
circunstâncias devidamente comunicadas ao Município no prazo de 48 (quarenta e oito 
horas), após a sua ocorrência; 
 

9.1.7 – Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais, 
decorrentes de faltas cometidas na execução do contrato; 
 

9.1.8 – Exigir de seus trabalhadores e fiscalizar o uso de equipamentos e materiais de 
segurança necessários à execução do objeto deste Termo, bem como o cumprimento 
das normas e medidas de segurança; 
 

9.1.9 – Dar ciência ao Município, em especifico as Secretarias solicitantes, 
imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar quando do 
fornecimento do objeto; 
 

9.1.10 – Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento 
em função do cumprimento do objeto deste Termo; 
 

9.1.11 – Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste Termo, nem 
subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por 
escrito deste Município; 
 

9.1.12 – Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidente do trabalho, com relação ao pessoal 
designado para a realização do fornecimento, que não terão qualquer vínculo 
empregatício com o Município de Aracaju; 
 

9.1.13 – Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com direito público; 
 

9.1.14 – Fornecer os combustíveis de acordo com os aspectos qualitativos e 
quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo e no 
procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
 
9.1.15 – Responder independente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial 
ao Município de Aracaju, ou ainda a terceiros na execução do fornecimento objeto 
deste Termo, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de 
haver fiscalização ou acompanhamento do Município. 
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10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
10.1. – O Município de Aracaju, compromete-se durante a vigência do contrato a: 
 
10.1.1 – Autorizar o fornecimento dos combustíveis, mediante Formulário a ser emitido 
pela Secretaria solicitante e cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas Notas 
Fiscais, para efeito de conferência e pagamento; 
 
10.1.2 – Fiscalizar a execução do contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
10.1.3 – Dar ciência a(s) empresa(s) vencedora(s) imediatamente sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento; 
 
10.1.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham 
ser solicitados pela(s) empresa(s) vencedora(s); 
 
10.1.5 – O Município poderá solicitar a(s) empresa(s) vencedora(s), análise do produto 
entregue, sempre que o mesmo se fizer necessário, sem ônus para o Município; 
 
10.1.6 – Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas 
correspondem ao consumo real ocorrido; 
 
10.1.7 – Efetuar pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) de acordo com as condições 
de preço e prazo estabelecidas neste Termo e Contrato. 
 
 
11 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
11.1 - Atestado(s) ou declaração (ões) de Capacidade Técnica, firmado(s) por 
entidade(s) da Administração Pública ou empresa(s) privada(s) para a(s) qual(is) a 
licitante tenha fornecido os produtos compatíveis com o objeto do presente Edital, em 
todas as suas características; 
 
11.2 - Apresentar registro emitido pela Agencia Nacional de Petróleo – ANP e/ou 
publicação atualizada, o qual deverá ser pertinente à atividade especifica, ou seja, 
revendedor varejista, retalhista ou distribuidor, que comprove estar a empresa 
devidamente registrada na ANP; 
 
 
12 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
12.1 – O julgamento das propostas será efetuado na forma de MENOR PREÇO POR 
ITEM. 
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13 – PENALIDADES 

 
13.1. O licitante assumirá a responsabilidade pelo fornecimento do(s) produto(s), 
cotado(s) e classificado(s), em perfeita(s) condição(ões) de uso de acordo com as 
especificações solicitada(s) e, sendo constatada alguma irregularidade o fornecedor 
fica obrigado de imediato a repor o(s) mesmo(s). 
 
13.2. Em caso de atraso injustificado no fornecimento dos produtos, sujeitar-se-á o 
Fornecedor à multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso até o máximo de 
10% (dez por cento), sobre o valor da Nota de Empenho; 
 

13.3. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração aplique 
outras sanções previstas na Lei nº. 8.666/93; 

 
13.4. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Edital, em 
relação ao objeto, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
aplicar as seguintes sanções: 
 

I – Advertência; 
 

II - Multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor do contrato ou do      
empenho, no caso da CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências 
contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo decorrente de motivo 
de força maior definido em Lei e reconhecido pela autoridade competente; 

 
III - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, que será fixada pelo 
Ordenador de Despesas, a depender da falta cometida; 

 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação. 

 
13.5. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 
documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver proposta, não celebrar o Contrato, falhar ou fraudar na execução 
do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será 
descredenciado nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o 
inciso I § 3º, do art. 16 do Decreto Municipal que regulamenta esta modalidade de 
licitação, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
edital e no contrato e das demais cominações legais; 
 
13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no caso de 
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suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e nas demais cominações legais; 
 
13.7. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data da Notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos 
da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes; 
 
13.8. Para as penalidades previstas nos subitens anteriores será garantido o direito ao 
contraditório e à ampla defesa; 
 
13.9. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força 
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração. 
 
 
14 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 
14.1. – Os contratos celebrados dentro da validade da Ata de Registro de Preços terão 
vigência até 31 de dezembro do ano da assinatura do contrato. 
 
 
15 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1 - O Município poderá a qualquer tempo recusar o fornecimento do(s) produto(s), 
no todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos 
padrões técnicos de qualidade exigíveis; 
 
15.2 – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá (ão) credenciar preposto para representá-
la permanentemente junto à Contratante, com a incumbência de resolver todos os 
assuntos relativos à execução do contrato; 
 
15.3 – No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, 
tais como, todos os tributos diretos e indiretos, frete, seguro, encargos fiscais, 
comerciais, taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir direta 
ou indiretamente, sobre o objeto desta licitação; 
 

15.4 – Declaramos, conforme dispõe o § único do art. 1º da Lei nº 10.520/02, que os 
combustíveis a serem fornecidos tratam-se de aquisição de bens e serviços comuns. 

 


