ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Secretaria de Administração
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N°. 018/2019-PMJ/MT
Razão Social: __________________________________________________
CNPJ N° _____________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________
Cidade: __________ Estado: _____ Telefone: ___________ Fax: _________
Pessoa para contato: ____________________________________________
Recebemos através do contato com o setor de licitação pelos telefones (65) 3244-1855 ou
1849, nesta data, Cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local: ______________, ___ de ____________ de ______.
________________________________
Assinatura
Senhor(a) Licitante,
Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Jauru e essa empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra,
à Comissão Permanente de Licitação – Pregão, por meio do fax (0XX 65) 3244-1849.
O não encaminhamento do recibo exime o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
Jauru – MT, ___ de maio de 2019.

RAFAELA BORGES DA COSTA
Pregoeira

Rua do Comércio nº 480 – Centro – CEP 78.255-000 – Jauru – Mato Grosso
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Secretaria de Administração
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1594/2019
EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2019

(Contratação, de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum, óleo
diesel comum, Óleo S10, Etanol), através do sistema de registro de preços, destinados ao
consumo da frota do Poder Executivo do Município de Jauru-MT).
ABERTURA: 10 de junho de 2019, às 08:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitação
Rua do Comércio, nº. 480 – CEP: 78.255-000
Site: www.jauru.mt.gov.br
E-mail: licitacao@jauru.mt.gov.br
Telefone: (65) 3244-1849
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de Jauru, Estado de Mato
Grosso, através do Pregoeiro oficial designado pela Portaria nº 001/2019, de 02 de janeiro de
2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo
licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO, tipo
MENOR PREÇO UNITÁRIO, o referido Pregão será regido pela Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos
Decretos n° 3.693, de 20 de dezembro de 2000, e 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto
Municipal nº. 067 de 01 de dezembro de 2009 e 058 de 03 de novembro de 2009, Lei
Complementar nº. 123/2006 e pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, e
ainda, pelas condições e exigências estabelecidas neste edital.
Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a
proposta de preços (envelope 1) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser
entregues no endereço acima citado, até às 08:00 horas do dia 10 de junho de 2019, ou no
primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente naquela data, ocasião em que
se dará início ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos pertinentes.
1 – DO OBJETO
1.1 – O presente Pregão Presencial tem como objeto a Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo S10,
Etanol), através do sistema de registro de preços, destinados ao consumo da frota do Poder
Executivo do Município de Jauru, Estado de Mato Grosso.
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2 – DOS ANEXOS
2.1 –Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementares entre si:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Formulário Padrão de Propostas de Preços;
ANEXO III – Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV – Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica);
ANEXO V – Modelo de Declaração para ME e EPP
ANEXO VI – Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação;
ANEXO VII – Minuta de Contrato.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas, do
ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, que possuam postos localizados a 30
km, do Edifício sede da Prefeitura, somente para os itens (gasolina, etanol, diesel comum e
diesel S10), conforme o item 6 – Anexo I – Termo de Referencia e que se apresentarem, até às
08:00 horas do dia 10 de junho de 2019 ao Pregoeiro, em sessão pública, no endereço
constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente
procedimento licitatório, conforme modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope 1);
d) os documentos de habilitação (envelope 2).
3.2 – Não poderão participar desta licitação as empresas:
3.2.1 – cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.2 – que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei nº
8.666/93, salvo as já reabilitadas.
3.2.3 – é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato
com empresa que venha a contratar empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes
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em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
de direção e de assessoramento, do poder público municipal.
3.2.4 – empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
compatível com o objeto da licitação.
4 – DO CREDENCIAMENTO
4.1 – No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro, será
realizado o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto,
obrigatoriamente, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
4.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo
eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo
consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando
o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando
esta capacidade jurídica;
4.1.2 – Procuração particular ou carta de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo anexo
a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à
formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão,
acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1;
4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
mediante apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução
Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de
Comércio – DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que
tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se
beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do
disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, COM DATA DE EMISSÃO A
PARTIR DE MAIO DE 2011.
4.1.4, Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de
procuração por instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;
4.2 – O representante da licitante presente à sessão deverá entregar ao Pregoeiro o documento
de credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente, bem como
a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes “Proposta
de Preços” e “Documentos de Habilitação” ;
4.3 – Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os
quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeiro no decorrer da
sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
respectivos prazos de validade;
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4.4 – A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para
se manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação
legal, vedada à participação de qualquer interessado representando mais de um licitante.
4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o
não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a
participação do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá
(ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer
observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos,
ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de
quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará
autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se
encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;
4.6 – recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a
conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do
direito ao recurso.
5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 – A proposta de preços deverá:
5.1.1 – ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa dizeres como os
seguintes:
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jauru
Pregão Presencial nº 018/2019
Envelope 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
5.1.2 – preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações mínimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo
I;
c) conter a cotação de preço unitário e global, em real, incluídos todos os impostos, taxas e
demais encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada, de aceitação tácita.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que
emitirá a nota fiscal referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável
para efeito de empenho da despesa e realização do pagamento nos termos deste edital.
5.2 – Não será aceita oferta de produto com características diferentes das indicadas no Anexo I
deste edital.

Rua do Comércio nº 480 – Centro – CEP 78.255-000 – Jauru – Mato Grosso
Fone: (65) 3244-1855 Fax (65) 3244-1849
e-mail: prefeiturajauru@jauru.mt.gov.br
Site: www.jauru.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Secretaria de Administração
5.3 – A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste edital.
5.4 – os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, tarifas,
taxas, fretes, seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da
licitante no curso da sessão;
d) havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por
extenso, serão considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa jurídica (agência, conta corrente e banco). A falta de
tal informação, poderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do
certame;
5.5 – o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a partir da data constante no
subitem 3.1;
5.6 – uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores,
alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas as
propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 – o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições
previstas no subitem 14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.
6 – DA HABILITAÇÃO
6.1 – A documentação de habilitação deverá:
6.1.1 – ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa dizeres como os
seguintes:
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jauru
Pregão Presencial nº 018/2019
Envelope 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
6.1.2 – e constar do seguinte:
6.1.2.1 – Relativos à habilitação jurídica:
a) – Cédula de Identidade.
b) – Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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c) – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de
documentos de eleição de seus administradores;
c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
d) – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
e) – 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.
f) – Alvará de localização e funcionamento – emitido pelo Poder Executivo Municipal.
6.1.2.2 – Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se
houver relativo ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do
domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão
Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União, onde a mesma poderá
ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a Certidão
Negativa de Débito Fiscal (CND), especifica para participar de licitações, onde a
mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br;
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Certidão quanto à
Divida Ativa do Município, fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças do
Município sede da licitante;
d) CND – Certidão Negativa de Débito do INSS, com validade na data da apresentação
da proposta, onde a mesma poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br
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e) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação
da proposta, onde mesma poderá ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
f) CNDT – Certidão Negativa Trabalhista, onde a mesma poderá ser retirada no site:
www.tst.jus.br.
6.3 – Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação
(Documentação Complementar), declarações, devidamente assinadas pelo representante
legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do
Art. 32 § 2º, da Lei 8.666/93 (modelo anexo)
a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal,
esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração;
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do Art. 7º,
XXXIII, da Constituição Federal e Art. 27, V, da Lei 8.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados,
servidores públicos exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de
decisão. (modelo anexo);
6.4 – os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, os quais
farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou autenticada por servidor desta Comissão, inclusive o Pregoeiro ou membro de
sua equipe de apoio no decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa
oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;
6.5 – todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante,
com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado
o seguinte:
6.5.1 – se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
matriz, ou;
6.5.2 – se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade
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do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta
forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização, ou;
6.5.3 – se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser
apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
6.5.4 – serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
6.6 – o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições
previstas nos subitens 14.6 e 14.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante;
7 – DO PROCEDIMENTO
7.1 – No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus
representantes legais, o Pregoeiro receberá os documentos de credenciamento, a declaração de
atendimento aos requisitos de habilitação, e os envelopes contendo as propostas de preços
(envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2);
7.2 – depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeiro,
pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local
designado 15 (quinze) minutos antes do referido horário, bem como de propostas/documentação
que não se façam acompanhar de representante do licitante devidamente credenciado;
7.3 – após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes,
serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida
à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com
exceção do preço, desclassificado-se as incompatíveis;
7.4 – no curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e
decrescentes, até a proclamação do vencedor;
7.4.1 – a oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem decrescente dos preços;
7.4.2 – dos lances ofertados não caberá retratação;
7.5 – não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão
os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos
participarão da etapa de lances verbais);
7.6 – em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes,
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;
7.7 – o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor;
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7.8 – a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
7.9 – caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
7.10 – o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
7.11 - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o Pregoeiro verificará a ocorrência do empate previsto no item 10.5 deste
Edital, para em seguida, examinar a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito;
7.12 – encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;
7.13 – no caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão
analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo
lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante, dentre aqueles que participaram da etapa de
lances verbais, atenda às condições fixadas neste edital;
7.14 – nas situações previstas nos subitens 7.9, 7.11 e 7.13, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
7.15 – verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem
dos licitantes sendo declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
7.16 – o Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os
“Documentos de Habilitação”, durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da
apresentação no certame). Após, as empresas poderão retirá- los no prazo de 30 (trinta) dias, sob
pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que não se habilitarem para ofertar lances
verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja manifestação de interposição de
recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;
7.17 – da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeiro e
por todos os licitantes presentes.
8 – DO RECEBIMENTO
8.1 – Conforme item “6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/ENTREGA DOS
PRODUTOS” e seguintes do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
9. – DO REGISTRO DE PREÇOS
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9.1 – O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da
Administração Pública;
9.2 – a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições
de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas,
fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento
convocatório e nas respectivas propostas aduzidas;
9.3 – órgão Gerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo
gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços;
9.4 – órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do
procedimento licitatório para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro
de Preços;
9.5 – o Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de Jauru,
através da Secretaria Municipal de Administração setor de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 – o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de
assinatura e publicação da respectiva Ata de Registro de Preços;
9.7 – a existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
9.8 – este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da
Administração Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão
participante do presente certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até
o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo inicialmente previsto, desde que devidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente;
9.9 – homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal,
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados,
convocará os particulares para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de fornecimento nas condições
estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;
9.10 – a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no art. 65, da Lei 8.666/93.
10 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 – Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO, em estrita observância do disposto no inciso
V do art. 8° do Decreto n° 3.555/2000;
10.2 – serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste
edital;
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10.3 – será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada
em primeiro lugar, as propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital,
apresente o preço máximo aceitável pela Administração conforme estimativa do Anexo I.
10.4 – havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após
os lances verbais, se for o caso, o Pregoeiro procederá ao desempate, através de sorteio, na
forma do disposto no § 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93;
10.5– será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP, nos seguintes termos:
10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada;
10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
letra “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do subitem 10.5.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecido no subitem 10.5.1, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos na letra “a” deste item, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.5.3– no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.
11 – DO DIREITO DE PETIÇÃO
11.1 – No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este instrumento
convocatório, cuja petição deverá ser dirigida ao Pregoeiro;
11.1.1 – caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
11.1.2 – acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame;
11.2 – declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando
lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
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podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;
11.3 – o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade
superior, Prefeita Municipal, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua
decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminha-lo (s) à autoridade superior,
devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo;
11.4 – o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
11.5 – decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores.
11.6 – a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao
vencedor;
12 – DO PAGAMENTO
12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do item “8. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO” do
Anexo I - Termo de Referência, anexo a este edital.
12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício de 2016.
13. DAS PENALIDADES
13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Pregão ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 bem como dos arts.
86 e 87 da Lei nº. 8.666/93.
13.2 – A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocação prevista neste instrumento
convocatório sujeitará o mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo
administrativo, a ser conduzido pela área competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;
13.3 – o valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela via administrativa,
devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da
execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;
13.4 – o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes
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da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do Município;
13.5 a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas acima, sendo facultado a
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para prestação do serviço ora licitado ou revogar a licitação.
13.6 Demais penalidades/sanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou
exigências deste edital e/ou seus anexos estão disciplinadas no item 9 “ DAS SANÇÕES”, do
Anexo I deste edital.
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que
posteriormente será submetido à homologação pela Prefeita Municipal;
14.1.1 – no caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado;
14.2 – a Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto n° 3.555/2000;
14.3 – decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado
sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o
viciem;
14.4 – a participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou
Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
14.5 – o Pregoeiro, em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer
ou complementar a instrução do processo;
14.6 – não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros
materiais na proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o
processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes;
14.7 – as normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança do fornecimento dos materiais;
14.8 – na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento
aos requisitos de habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à proposta de
preços dentro do envelope de habilitação, ou vice versa, o respectivo envelope será entregue ao
representante do licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, Lacrando-o em seguida, uma
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vez que citado documento se encontra no recinto, aplicando-se por analogia o disposto no
subitem 4.5 acima;
14.9 – o adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65, § 1º,
da Lei n° 8.666/93;
14.10 – os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeiro, que se baseará nas
disposições contidas nas legislações citadas no preâmbulo deste edital;
14.11 – os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação;
14.12 - a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 13
acima, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
14.13 – o extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial dos Municípios AMM, na página da internet deste Órgão www.jauru.mt.gov.br, na qual poderá ser realizado o
download da integra do edital. Informações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeiro na
sala da Comissão Permanente de Licitação através do telefone (65) 3244-1849 nos horários de
funcionamento da Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira das 7:00 às 11:00 horas.
Paço Municipal Presidente “José Perez”, em Jauru – MT, 28 de maio de 2019.

RAFELA BORGES DA COSTA
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO DO OBJETO
1. DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes parcelados (gasolina
comum, óleo diesel comum, óleo S10, Etanol), através do Sistema de Registro de Preços,
destinados ao consumo da frota da Prefeitura Municipal de Jauru cujas especificações e
quantitativos encontram-se detalhadas neste Termo de Referência.
2. DA JUSTIFICATIVA
A aquisição dos combustíveis e lubrificantes será destinada a suprir as necessidades da frota de
veículos do Poder Executivo Municipal do Município de Jauru, durante o período de 01 (um)
ano.
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E DO VALOR GLOBAL DE REFERÊNCIA –
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE
ITEM
01
02
03
04

CÓD. TCE
135002004
135002006
135002007
135002005

DESCRIÇÃO
Gasolina Comum
Etanol
Óleo diesel S10
Óleo Diesel Comum

QUANT.
118.960
33.000
600.000
165.200

V. UNIT.
5,02
3,00
4,39
4,31

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
4.1- O Julgamento das propostas referentes ao pregão em tela (combustíveis e Lubrificantes)
obedecerá ao critério de menor preço unitário
4.2 – O critério de julgamento das propostas será pelo menor preço unitário.
5. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O prazo de vigência será de 12(doze) meses a contar da data da assinatura da Ata, na forma da
Lei nº 8.666/93, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial dos Municípios AMM.
6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/ENTREGA DOS PRODUTOS
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6.1 - Em razão da relação custo x benefício da contratação e, em observância aos Princípios da
Economicidade e da Racionalidade, somente serão habilitados os licitantes, cujos o(s) posto(s)
responsável (eis) pelo abastecimento estejam localizados numa distância máxima de 30 km do
Edifício Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua do Comércio, 480 – Jauru- MT.
6.2 - O fornecimento(abastecimento dos veículos oficiais serão diretos na bomba) e a entrega
dos produtos derivados, será(ão) no estabelecimento da CONTRATADA, mediante
apresentação em 2(duas) vias do documento de requisição, preenchido com as especificações e
quantidade(s) do(s) produtos solicita(s) e devidamente assinado sobre carimbo pelo
Responsável pelo Setor de Almoxarifado,ficando a primeira via em poder da CONTRATADA,
no ato do abastecimento do veículo e/ou da entrega do(s) produto(s) e a segunda via,
devidamente assinada sobre carimbo pela CONTRATADA no ato do abastecimento e/ou
fornecimento, ficará em poder do Setor de Compras.
7. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02.001
03.001
04.002
05.001
06.001
07.002
08.001
09.001
10.001

2005
2008
2017
2028
2035
2063
2064
2073
2093

3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30

0027
0061
0200
0233
0325
0439
0470
058
0628

8. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO:
8.1. A CONTRATADA deve apresentar, após o recebimento definitivo do objeto, nota
fiscal/fatura de serviços, em 2 (duas) vias, emitidas e entregues ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento da execução do serviço.
a) certidões ou certificados de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
b) declaração de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições SIMPLES, se for o caso;
8.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA.
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8.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira:
a) atestação de conformidade do serviço executado;
b) apresentação da comprobação discriminada no item 1.
8.4. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste termo de referência.
8.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos
pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da
nota fiscal/fatura, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = 365
i I = 365
6/100 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
9. DAS SANÇÕES:
9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993, no artigo 7º da Lei 10.520/2002
e no artigo 28 do Decreto nº 3.555/2000, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação de multas,
a serem recolhidas no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação, conforme as infrações
cometidas e o grau de gravidade respectivo, indicados abaixo:
9.1.1 1% (um por cento) do valor licitado, por dia de atraso na assinatura da Ata, até o máximo
de 20% (vinte por cento).
O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos configurará a inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
9.1.2 Multa de 20% do valor empenhado, quando a CONTRATADA:
a) Incorrer na inexecução total das obrigações assumidas;
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b) transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e expressa anuência
da CONTRATANTE;
c) fraudar no fornecimento do objeto da contratação;
d) apresentar comportamento inidôneo;
9.2 – Abastecer os veículos oficiais deste Poder Judiciário com produtos em desacordo com as
normas expedidas pelos órgão oficiais competentes, sujeitará a CONTRATADA de multa de
10%(dez por cento) do valor do contrato e reparação dos danos causados no(s) veiculo(s), sem
prejuízo das demais sanções previstas na legislação em vigor.
9.3. Para os fins do item 2 alínea “d” reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
9.4. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao beneficiário da
nota de empenho.
9.5. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o beneficiário da nota de empenho obrigado a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da comunicação oficial.
9.6. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente as penas de:
a) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de
Jauru, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado de
Mato Grosso, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
9.7 Será remetida à Central de Compras do Município de Jauru, cópia do ato que aplicar a
penalidade de declaração de inidoneidade ou da decisão final do recurso interposto pela
CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.
10. DOS ENCARGOS DAS PARTES:
10.1. As partes devem cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
10.2. O beneficiário da nota de empenho deve:
a) manter, durante a vigência do avençado, as condições de habilitação exigidas na licitação,
devendo comunicar ao Município de Jauru a superveniência de fato impeditivo da manutenção
dessas condições;
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b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
c) responder pelos danos causados diretamente ao Município de Jauru ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo fornecimento do objeto e na prestação da garantia;
d) respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Prefeitura
Municipal.
10.3. São expressamente vedadas ao beneficiário da nota de empenho:
a) a veiculação de publicidade acerca deste fornecimento e da respectiva prestação da garantia,
salvo se houver prévia autorização escrita da Prefeitura Municipal;
b) a subcontratação para a execução do fornecimento do objeto;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município de Jauru, durante a
vigência desta avença.
10.4. O Município deve:
a) expedir a ordem de fornecimento;
b) prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo fornecedor para a fiel execução
do avençado;
c) receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade
responsável pelo recebimento;
d) solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 – Os combustíveis poderão ser fornecidos por postos com ou sem bandeira (bandeira
branca).
11.2 – Todos os interessados deverão declarar que os combustíveis oferecidos estão dentro dos
padrões de qualidade exigidos pelos órgãos de controle, que efetuará os testes de qualidade
sempre que solicitado e que indenizará o Município de Jauru por qualquer dano causado aos
veículos, em razão dos combustíveis e lubrificantes fornecidos.
11.3 – Os preços serão reajustados de acordo com a variação mensal da Agência Nacional de
Petróleo – ANP, e mediante apresentação de documentos que comprovem o referido aumento.
12. UNIDADE FISCALIZADORA:
Prefeitura Municipal de Jauru, através dos fiscais de contratos nomeados para tal função,
juntamente com o Secretário responsável pela Secretaria, farão a fiscalização do objeto em tela.
13. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
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Secretaria de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo;
Secretaria Obras, Infraestrutura Urbana e Rural;
Secretaria de Saúde;
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social;
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;
Gabinete do Prefeito;
Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Rural;
Secretaria de Administração e Planejamento.
Paço Municipal “José Perez”, em Jauru – MT, 28 de maio de 2019.
JOÃO RAMALHO CORREIA
Secretário de Obras, Infraestrutura Urbana e Rural.

ISABEL CRISTINA LEMOS
Secretaria de Educação
MARLLON RICARDO GOMES PIO
Secretario de Administração
ROSEMIR GARCIA DE SOUZA
Secretário de Finanças
WLADIR LUIS GARCIA DE MOURA
Secretário de Saúde
DORIVALDO RUFINO BENTO
Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Rural.
MARIA APARECIDA ANTUNES DE SOUZA
Secretária de Assistencia e Desenvolvimento Social
GILSON SOUZA ARAUJO
Chefe de Gabinete
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ANEXO II
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PROPOSTAS DE PREÇOS
Licitação nº. 018/2019 – Modalidade: Pregão – Tipo: Menor Preço por Item
Consumidor: Prefeitura Municipal de Jauru-MT.
Licitante: __________________________________________________
CNPJ: ____________________________________________________
Telefone _______________________ Fax ________________________
E-mail _____________________________________________________
Endereço: __________________________________________________
Cidade: ________________Estado______________CEP:_____________
DESCRIÇÃO DOS ITENS
ITEM
ESPECIFICAÇÃO

MARCA

QUANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

01
02
03
Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
proposta de ________ (_________________)
dias, com pagamento através do Banco
_________ Agencia nº _________ C/C nº
_________,
na
Cidade
de
_____________________________.
Cidade-UF, __de______de_______2019.

Valor Total da Proposta: R$ _________(valor
por extenso).
Prazo de Entrega:__________________
Nome por extenso do representante
legal:___________________________
RG nº. ________________SSP________
CPF/MF: nº.______________________
CARIMBO E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
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ANEXO III
MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU-MT.
REF. EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA MODALIDADE DE PREGÃO.
Nº. 018/2019 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a).
_______________, portador(a) do R.G nº. _____________/SSP____________, CPF nº
________________________, a nos representar junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU, a fim de participar dos
trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação para o
Pregão Presencial Nº. 018/2019, marcado para o dia ____/_____/2019, às 08:00 horas, o(a)
qual tem amplos poderes para representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Local, ____/____/____

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:
CNPJ/MF da empresa
OBS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de procuração
particular.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO (Empregador Pessoa Jurídica)
(papel timbrado da empresa)
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU-MT.
Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão
Nº. 018/2019 – Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÃO

A _______________________________________________, inscrita no CNPJ
nº. ___________________________________________, sediada na ___________, nº _____,
Bairro _________, CEP _______ Município/Estado _________________ por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a) ______________________________________________,
portador da Carteira de Identidade nº. ________________________SSP _____ e do CPF nº.
_______________________________________, abaixo assinado, em cumprimento ao
solicitado no Edital de Pregão Presencial nº. ___/2019 DECLARA, sob as penas da Lei, que:
- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da
habilitação;
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Inciso V, Art. 27 da Lei 8666/93, com relação
determinada pela Lei nº. 9.854/1999.
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão,
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(inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº. 04/90), inexistência de
fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § 2°, art. 32, da Lei nº. 8666/93;
Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006,
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:
CPF/MF
CNPJ/MF da empresa
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123/2006.)

Eu, _____________________, portador (a) da Carteira de Identidade R. G. nº.
_______________SSP/_____ e do CPF/MF nº. _____________, representante da empresa
_________________________________________________CNPJ/MF
nº.
__________________________,
solicitamos
na
condição
de
MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na
licitação, modalidade de Pregão Presencial nº ____/2019, seja dado o tratamento diferenciado
concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006.
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do
§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida
pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou empresa de
Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento
Nacional de Registro do Comercio – DNRC.

JAURU (MT), ______ de __________________ 2019.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF/MF
CNPJ/MF da empresa
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ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão nº. 018/2019, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

_________________________
Assinatura e Carimbo
Representante Legal
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ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ____/2019.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Jornal Oficial dos
Municípios - AMM.
Pelo presente instrumento, o Município de Jauru, Estado de Mato Grosso, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Rua do Comércio, nº. 480, centro, CEP:
78.255-000, inscrito no CNPJ sob o nº. 15.023.948/0001-30, representado neste ato pelos
Secretários Municipal ___________, RESOLVE, registrar os preços da empresa
______________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _____________________, com sede na
_____________________________, CEP: ______, cidade ______________________,
representada pelo _____________________________, nas quantidades estimadas na secção
quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por
item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata
de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93, Lei nº.
10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº.
058/2009, e em conformidade com as disposições a seguir:
§ Único - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas,
do ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, que possuam postos localizados a 30
km, do Edifício sede da Prefeitura.
1. DO OBJETO
1.1 – A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual
fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, Óleo S10,
Etanol), para atender as Secretarias Municipais do Município de Jauru/MT, conforme condições
e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.
1.1.1 – Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS/ENTIDADES a firmarem contratações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento,
em igualdade de condições.
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2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES
2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos
públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório
mediante previa consulta ao órgão gerenciador.
2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador
da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.
2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
2.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade,
a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Jauru/MT.
3.2 – A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no
Jornal Oficial dos Municípios – AMM.
3.3 – A SECRETARIA/ÓRGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Registro de Preços
são:
Gabinete do Prefeito;
Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Rural;
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
Secretaria Municipal de Finanças;
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social;
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4. DO CONTRATO
4.1 – O preço a quantidade e a especificação dos serviços/produtos registrados nesta Ata
encontram-se indicados na tabela abaixo:
QTDE

DESCRIÇÃO
DO ITEM

EMPRESA

UN

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA
5.1 – Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referencia do Edital de
forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.
5.2 – O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo
departamento de compras da Prefeitura Municipal de Jauru/MT.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 – Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de
acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.
6.2 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua
responsabilidade;
6.3 – Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
6.4 – A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos
serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;
6.5 – Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;
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6.6 – respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;
6.7 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será
exercida por esta Prefeitura;
6.8 – Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
6.9 – A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes
de acordo entre as partes;
6.10 – Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) serão
aplicados automaticamente na Ata de Registro de Preço.
6.11 – Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta
apresentada;
6.12 – O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 – Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens
registrados;
7.2 – Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a
ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;
7.3 – Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;
7.4 – Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante o recebimento do objeto;
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7.5 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de
liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços
ou a atualização monetária;
7.6 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
7.7 – Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.
8. DO PAGAMENTO
8.1 – O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada
pela Secretaria responsável;
8.2 – O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item
fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.
8.3 – Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.
8.4 – Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

suas

8.5 – O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”;
8.6 – As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.
9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata,
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste
instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do
percentual determinado.
9.2 – Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante
da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;
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9.3 – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura
solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequá-la.
9.4 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e
convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com
preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de
fracasso na negociação.
9.5 – Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais
ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situações:
a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de
Registro de Preços;
b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da
Lei 8.666/93;
c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos
decorrente deste registro;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.
10.2 – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
10.3 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios – AMM, considerando-se cancelado
o preço registrado a partir da última publicação.
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10.4 – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser
aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no
Edital.
10.5 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
Fornecedor, relativas ao fornecimento do item.
10.6 – Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
10.7 – A Ata de Registro de Preços, será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:
a) Por decurso de prazo de validade;
b) Pelo esgotamento das quantidades registradas.
11. DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS.
11.1 – Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta
Ata de Registros de Preços.
12. DAS PENALIDADES
12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita
à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o
valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de
atraso.
12.2 – Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de Jauru, através da Secretaria
Municipal de Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
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12.3 – Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa,
sujeitar-se-á as seguintes penalidades:
12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Município de Jauru, por prazo de até 02 (dois) anos, e,
12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal.
12.4 – A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de Jauru
solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período,
sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;
12.5 – A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura
a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada
não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de Jauru, ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento
da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao
órgão competente para que seja inscrita na divida ativa do Município, podendo, ainda a
Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;
12.6 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de Jauru.
12.7 – Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o
respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de
Administração, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para
inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;
12.8 – Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
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encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.
13. DOS ILICITOS PENAIS
13.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços,
correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a
aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
II – vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de
Pregão nº. ____/2019 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.
III – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.
16. DO FORO
16.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso,
como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os
casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
16.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e
forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na
forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.
Paço Municipal “José Perez”, em Jauru-MT, ________ de _________ de 2019.
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MUNICÍPIO DE JAURU

EMPRESA DETENTORA
Sócio/Proprietário
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