ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória
CGC(MF) 16.430.993/0001-71
Av. Brasil, s/n – Santa Maria da Vitória – Bahia
Home page: www.camarasantamariadavitoria.ba.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020

PREÂMBULO:
O (A) PREGOEIRO(A) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA,
no uso de suas atribuições legais delegada pela Portaria 290/2020, torna público
que se acha aberta a LICITAÇÃO Nº 04/2020, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, sob regime de execução INDIRETA, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, objetivando a Aquisição de combustível, gasolina comum e óleo diesel S-10
para o abastecimento contínuo e ininterrupto do(s) veículo(s) da frota da Câmara
Municipal de Santa Maria da Vitória, conforme especificações constantes do Título 1
e Termo de Referência, Anexo I deste edital, que será regido pela Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006 e demais condições fixadas neste edital.
Data/Hora da Realização: 07/02/2020, 10:00h. ESCLARECIMENTOS: sala de
licitações ou no e-mail ouvidoriacamara.samavi2019@gmail.com ou pessoalmente
no seguinte endereço: Av. Brasil, s/n, Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000–
Centro – Santa Maria da Vitória ou telefone: 77- 3483-1930, fax. 3483-1930, e no
site na internet www.camarasantamariadavitoria.ba.gov.br e cópia completa do edital
– Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória. REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário
da Bahia, das 08:00 às 14:00h.
Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Câmara Municipal de Santa Maria
da Vitória, Altemir José Tomaz. Equipe de apoio: Helia Amélia Neves e Gilberto
Barbosa Carvalhão.
Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
a)
Anexo I – Termo Referência;
b)
Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;
c)
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
d)
Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação;
e)
Anexo V - Modelo de declaração de Empregador Pessoa Jurídica;
f)
Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato superveniente
Impeditivos à Habilitação;
g) Anexo VII - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;
h)
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento ao Edital;
I)
Anexo IX - Minuta de Contrato.
I.DO OBJETO:
A presente licitação tem por objeto a Aquisição combustível para o abastecimento
contínuo e ininterrupto do(s) veículo(s) da frota da Câmara Municipal de Santa Maria
da Vitória.
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II.DA ÁREA SOLICITANTE:
1.
Divisão Administrativa.
III.DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL:
Cópia deste Edital estará disponível na internet, no Diário Oficial do Município no
endereço, Site

https://www.camarasantamariadavitoria.ba.gov.br/Site/DiarioOficiale
o
edital no site da entidade: www.camarasantamariadavitoria.ba.gov.brou
na sede da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória na Av. Brasil, s/n – Santa
Maria da Vitória/BA. E permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no Pátio
da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória no endereço acima.
As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame,
As publicações serão realizadas no Diário Oficial deste Legislativo, quando for o
caso, com vista a possíveis alterações e avisos.
1.
Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados
para a Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória via tele/fax (77) 3483-1930, ou,
ainda, para a sala de Licitação, no endereço da câmara acima indicado.
1.1. As respostas do(a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão
encaminhadas por e- mail, fax, telefone ou disponibilizadas no site do Diário
Oficial acima, ficando acessíveis a todos os interessados.
Nos sites citados serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações
que o(a) Pregoeiro(a) julgar importantes, razão pela qual os interessados devem
consultar o site com frequência.
2.
Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer
pessoa, protocolizadas no Setor de Apoio Administrativo, - Secretaria da Câmara no
endereço já indicado acima, a partir da publicação do aviso do edital até 2 (dois) dias
úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas ao(a) Pregoeiro(a),
que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
2.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA não se
responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras formas,
entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não
sejam protocolizadas no prazo legal.
2.2. A decisão do (a) Pregoeiro (a) será enviada ao impugnante via fac-símile ou
e-mail, e será divulgada no site da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória/ para
conhecimento de todos os interessados.
IV. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
1.
Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao
objeto licitado, que cumpram plenamente os requisitos de habilitação constantes do
Edital.
1.1. Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes dos licitantes
efetivamente credenciados.
2.
Não poderá participar da presente licitação empresa:
2.1. suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município
de Santa Maria da Vitória-BA;
2.2. declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da
Administração Pública;
2.3. impedida de licitar e contratar com o Estado de Bahia;
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2.4. em consórcio;
2.5. com falência decretada;
2.6. cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.
3.
A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
4. Informamos que acontecendo o comparecimento apenas de um licitante
interessado, a Administração analisará os documentos por ele apresentados e
estando de acordo com o edital, poderá adjudicar e homologar o certame em seu
favor.
V.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO
DEHABILITAÇÃO:
1.
A Proposta Comercial e a Documentação para Habilitação deverão ser
apresentadas, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de
desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações:
Á CÂMARA MUNICIPAL DE SÃNTA MARIA DA VITÓRIA
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE

Á CÂMARA MUNICIPAL DE SÃNTA MARIA DA VITÓRIA
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE

VI.DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO:
a)
O representante que vier participar do certame deverá entregar ao pregoeiro,
para fins de credenciamento, os seguintes documentos, em cópia autenticada: Ato
constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato social em vigor;
b)
Documento de identidade do representante com foto 3x4;
c)
Carta de Credenciamento (modelo Anexo III);
d)
Declaraçãode ME ou EPP (modelo Anexo VII);
e)
Declaração de estar de acordo com o Edital, (modelo Anexo VIII).
VII.DA PROPOSTA COMERCIAL:
1.
A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida
em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com
suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo
procurador.
2.
O envelope nº 01 – Proposta Comercial deverá conter:
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a)
Proposta Comercial, elaborada através da planilha constante do Anexo II, em
uma via, datilografada ou processada em computador, com identificação do
proponente, nº do CNPJ, endereço, telefone e assinada pelo seu representante,
devidamente identificado e qualificado, ou em modelo próprio em que conste:
a.1) Descrição do objeto licitado, conforme especificação constante do Modelo de
Planilha/Proposta Comercial – Anexo II.
a.2) Indicação do preço em algarismos e por extenso, prevalecendo este último
em caso de divergências. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto da presente licitação;
a.3) Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas)
casas decimais;
a.4) A proposta e os lances apresentados pelo licitante deverão referir-se à
integralidade do objeto, não se admitindo propostas para fornecimento parcial;
a.5) A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação;
a.5.1) caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o
mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.
a.6) Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem
convocação para a contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos
assumidos.
a.6.1) Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada
prorrogação da validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no
mínimo, caso persista o interesse da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória
3.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.
4.
Todas as condições previstas no Anexo I deverão ser observadas.
5.
Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo
licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial.
6.
O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e
atendimento às exigências previstas neste edital.
7.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e
lances.
8.
O preço deverá ser cotado considerando-se todos os custos diretos e
indiretos, tributos, despesas fiscais, transporte, frete, ônus previdenciários e
trabalhistas, seguro, demais encargos e acessórios.
VIII.DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
1. O Envelope nº 2 - "Documentação de Habilitação" deverá conter os documentos
a
seguir relacionados os quais dizem respeito a:
1.1.HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)
Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
b)
Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
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sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de Permanência a em atividade; ou
d)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
1.2.REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b)
Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
c)
Certidão atualizada de inexistência de débito para com o Instituto Nacional de
Seguro Social (CND);
d)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do
licitante, mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos de
Tributos e Contribuições Federais, fornecida pela Secretaria da Receita Federal e de
Certidão quanto a Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
e)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
Estado;
f)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
Município;
g)
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 1 de
maio de 1943 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).
1.3.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a)
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica com prazo máximo de expedição de 60 (sessenta) dias anteriores à data de
abertura do envelope de documentação.
b)
Balanço Patrimonial do último exercício social, vedada a sua substituição por
balancetes, balanços provisórios ou balanços mensais, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta, deverão estar assinados pelo representante pelo seu
titular ou representante legal da licitante e pelo Contador, com indicação do número
de sua inscrição no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
c)
A comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção dos
índices de Liquidez Geral (ILG), índice de Solvência Geral (ISG) e índice de Liquidez
Corrente (ILC), devendo ser demonstrados pelos licitantes e assinados por seus
contadores, através das fórmulas abaixo (*), sendo que somente considerada
habilitada a empresa que obtiver os seguintes resultados:
1) Liquidez Corrente (ILC) = índice maior ou igual a 1,00.
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2) Liquidez Geral (ILG) = índice maior ou igual a 1,00.
3) Solvência Geral (ISG) = índice maior ou igual a 1,00.
d) licitante que apresentar resultado inferior a 1 (um) para qualquer dos índices:
-Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) ou Solvência Geral (ISG) será
INABILITADA no presente certame licitatório.
(*) Formulas:
ILG = (AC + RLP) onde:
(PC + ELP)
ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL; AC = Ativo Circulante; RLP = Realizável à
Longo Prazo; PC = Passivo Circulante; ELP = Exigível à Longo Prazo.
ISG= ____AT____
(PC+ELP)
Onde:
ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL; AT - Ativo Total; PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível à Longo Prazo.
ILC= __AC___
PC
Onde:
ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE; AC = Ativo Circulante; PC - Passivo
Circulante.
1.4.OUTRAS COMPROVAÇÕES:
a)
Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador
nassituações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República,
assinada pelo representante legal do licitante (ANEXO V).
b)
Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação
(ANEXO VI).
c)
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação,
ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado;
1.5.MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
1.5.1. As Microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação arrolada nos subitens anteriores, mesmo que apresentem alguma
restrição.
1.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis prorrogáveis por igual período, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que a Licitante for declarada habilitada,
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a critério do Presidente da Câmara, para a regularização
da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de certidão negativa ou positiva
com efeito de certidão negativa.
1.5.2.1.
A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
1.5.2.2.
Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois)
dias úteis inicialmente concedidos.
1.5.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 1.5.2.
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções.
1.6. O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da
Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da
empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à
legislação pertinente, confirmando, ainda, a
autenticidade
dos
demais
documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para
fins de habilitação.
1.6.1. Procedida à consulta, será declarada em ata a autenticidade dos documentos.
1.7. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por
cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena
até a data fixada para abertura do Pregão.
1.7.1. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os
respectivos originais sejam apresentados a(o) Pregoeiro(a) ou à Equipe de Apoio
para autenticação das referidas cópias, na Sessão do Pregão.
1.8. Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por
qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e
filmes.
1.9. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo
órgão expedidor, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a
data de abertura do Pregão.
1.10. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Título,
inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 13 do Título X.
1.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
a)
se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; ou se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial;
b)
se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação
deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
c)
serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
1.12. Se o licitante for pessoa física, apresentar também certidão de antecedente
criminal fornecido pela justiça da jurisdição do mesmo, certidão de quitação eleitoral
e os documentos pessoais, CPF, RG, Certificado Militar.
IX.DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
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1.
O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL, ofertado para a
entrega do objeto desde que observadas às especificações e condições
estabelecidas neste Edital e na legislação pertinente.
2.
Será desclassificada a proposta que:
2.1. não se refira à integralidade do objeto;
2.2. não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligências;
2.3. apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados
ou
manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art.
44, § 3º e art. 48, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
3.
Se o (a) Pregoeiro (a) entender que o preço é inexequível fixará prazo para
que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de
custos ou outros documentos.
3.1. Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será
desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais.
4.
Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da
terceira casa decimal, se apresentados.
5.
Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes
da Planilha de Preços serão corrigidos pela Equipe de Apoio.
5.1. Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item,
conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor
ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com
o(a) Pregoeiro(a), após diligência e mediante expressa anuência do licitante.
Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de julgamento. Na
análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. O (a)
Pregoeiro(a), no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas
formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.
X.DO CREDENCIAMENTO:
1.
No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seurepresentante
legal deverá proceder ao respectivo credenciamento junto ao Pregoeiro.
2.
As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por
seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia
autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no
caso de empresa individual, acompanhado de documento de identidade.
2.1. A representação também poderá ser feita por procurador munido de
instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo
do Anexo III, com firma reconhecida, comprovando a outorga de poderes
necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos
inerentes ao Pregão, juntamente com cópia autenticada do documento de identidade
do credenciado ou procurador e documento que comprove a representação legal do
outorgante.
2.1.1. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os
respetivos originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para
autenticação.
3.
Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada.
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4.
O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao
Pregoeiro implica a presunção de sua capacidade legal para realização das
transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade legal pelos atos
praticados.
5.
O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei
Complementar n.º
123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste
artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da lei citada, deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio
de declaração, conforme modelo do Anexo VII, juntamente com a:
5.1. Certidão de Enquadramento de ME ou EPP emitida pela Junta Comercial do
Estado sede da licitante, expedida nos últimos 12 (doze) meses (conforme art. 8º da
instrução normativa nº 103, de 30 de abril de 2007 do Departamento Nacional de
Registro do Comercio – DNRC).
5.1.1. Caso haja dúvidas quanto à veracidade do conteúdo da certidão exigida no
item 5.1, a administraçãobaixará diligência para apurar as informações, com fulcro
no art. 43, §3º da Lei Federal nº 8.666/93.
5.1.1.1. Verificado que a empresa já não se enquadra mais na categoria de
microempresa ou empresa de pequeno porte quando apresentou a certidão, será
aberto procedimento administrativo para aplicação das sanções cabíveis.
5.2. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil,
penal e administrativamente.
XI.DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO:
1.
Após o encerramento do credenciamento dos representantes das licitantes,
o(a) Pregoeiro(a) declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não
mais aceitará novos licitantes.
2.
Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes
contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial e,
separadamente, Declaração, conforme modelo do Anexo VIII, dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, a teor do inciso VII, art. 4º da Lei
Federal nº 10.520/02.
2.1. A representação também poderá ser feita por procurador munido de
instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo
do Anexo III, com firma reconhecida, comprovando a outorga de poderes
necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos
inerentes ao Pregão, juntamente com cópia autenticada do documento de identidade
do credenciado ou procurador e documento que comprove a representação legal do
outorgante.
3.
O(a) Pregoeiro(a), após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à
verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, à
consequente desclassificação das propostas em desacordo e à divulgação dos
preços cotados pelos licitantes.
3.1. Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para comprovação
da exequibilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova
data e horário para sua continuidade.
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4.
O (a) Pregoeiro(a) classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de
menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
4.1. Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições
definidas neste item, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas.
5.
Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais,que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a
partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem
decrescente de valor.
5.1. Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de apresentação dos lances.
5.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a)
Pregoeiro(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do seu último preço, para efeito de posterior ordenação das propostas.
5.3. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
5.4. Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do
Edital e que seu preço seja compatível com o valor de mercado, esta poderá ser
aceita.
6.
Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará
encerrada a etapa de lances.
7.
Após a fase de lances e negociação, se a proposta mais bem classificada não
tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP
com valor até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o
empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06.
8.
Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na fase de
credenciamento dos licitantes, nos termos do item 4, do Título X, proceder-se-á da
seguinte forma:
8.1. A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5
(cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito
de preferência.
8.2. Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto,
utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á
prosseguimento à sessão.
8.3. Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direitode
preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou
EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 7
deste título, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência.
8.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se
encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas empresas, para definir a
que primeiro poderá apresentar novo lance.
8.5. Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito de
preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de
lances.
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8.6. Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de
lances, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº
123/06, ofertar o menor preço.
9.
Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o(a)
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito.
10.
O (a) Pregoeiro (a) poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou o
lance de menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir
sobre sua aceitação.
11.
Se a oferta de menor preçofor considerada aceitável, será aberto o
envelope ―Documentação de Habilitação‖ do licitante que a tiver formulado, para
confirmação de sua habilitação.
12.
Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
13.
No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do
licitante, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou lance subsequente, verificando
a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às
exigências deste Edital.
14.
Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a), também, poderá negociar o preço com o
licitante, para que sejam obtidas melhores condições para a Câmara Municipal de
Santa Maria da Vitória.
14.1. Existindo ME ou EPP remanescente, no intervalo do empate ficto, ocorrendo
à hipótese do caput, voltar-se-á a etapa correspondente ao subitem 8.1 deste Título.
15.
Caso seja necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão do
Pregão, a qualquer momento, para realização de diligências, designando nova data
para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.
16.
Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos
os atos do procedimento e das ocorrências relevantes, assinada pelo(a)
Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos licitantes.
XII. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES:
1.
Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer
licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos, na sala de Licitação.
2.
Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão,
estas serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões no mesmo prazo, contados
da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
3.
A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso.
4.
Os recursos e respectivas impugnações deverão obedecer aos seguintes
requisitos, sob pena de não serem conhecidos:
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4.1. ser dirigido ao Presidente da CâmaraMunicipal de Santa Maria da Vitória, aos
cuidados do Pregoeiro, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme estabelecido no
item 1 deste título;
4.2. ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória, nos
casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
4.3. serapresentado em uma via original, datilografada ou emitida por compautador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas
as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante,
devidamente comprovado;
4.4. ser protocolizado na Secretaria da Câmara, na Av. Brasil, s/n – Santa Maria
da Vitória - CEP: 47640-000.
5.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA não se
responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações endereçados via postal
ou por outras formas, entregues em locais diversos do local citado no subitem 4.4, e
que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.
6.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
7.
O recurso será apreciado pelo(a) Pregoeiro(a), que poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir
devidamente informado à autoridade superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado do recebimento do recurso.
8.
A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação
no, Órgão de Imprensa Oficial deste Legislativo, no átrio da Câmara Municipal de
Santa Maria da Vitória.
XIII.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
1.
Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiroadjudicará o objeto ao
licitante vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento
licitatório.
2.
Decididos os recursos porventura interpostos e constatados a regularidade
dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
XIV.DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:
1.
O prazo para a contratação será de 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação para a sua formalização, podendo ser prorrogado por uma só vez, por
igual período, nas situações previstas no § 1º, art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93.
O fato da adjudicatária, convocada dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não
celebrar o contrato, independentemente de sujeitar-se às penalidades do art. 7º
da Lei Federal nº 10.520/2002, autoriza o pregoeiro a examinar as ofertas
subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo esta
declarada vencedora.
2.
O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais
licitantes, até a formalização do contrato com a adjudicatária, devendo as demais
empresas retirá-los em até 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização dos documentos
neles contidos.
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3.
Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a solicitação,
autorização, acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência dos serviços
objeto do contrato serão realizados pelo Setor administrativo da Câmara Municipal
de Santa Maria da Vitória.
4.
Os responsáveis pelo referido Setor e Seção encaminharão documentos
contendo as ocorrências
que impliquem em multas a serem aplicadas à
Contratada.
5.
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser
reduzido ou prorrogado, mediante termo aditivo e acordo das partes.
6.
A Administração poderá acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e
cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo
com o disposto no §1º, art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
6.1. Desde já fica informado que a Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória
não se obriga a requisitar a quantidade total dosprodutos licitados, sendo este
requisitado de acordo a necessidade e conveniência da Autarquia.
7.
A contratada manterá, durante toda a execução contratual, as condições
habilita-tórias. Além disso, para que todos os objetivos contratuais sejam atingidos,
acontratada necessariamente deverá entregar osprodutos, conforme exposto no
anexo I – Termo de Referência.
8.
A Administração poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei Federal nº 8.666/93,com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei,
sem prejuízos das sanções previstas em lei neste edital.
8.1. É reservado à administração o direito de rescindir o contrato a qualquer
tempo, independente de aviso e indenização, para resguardar o interesse público
devidamente comprovado.
XV. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1.
O preço referente ao objeto do certame será pago da seguinte forma:
1.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal
Eletrônica, que deverá ser enviada à CONTRATANTE juntamente com uma via das
requisições para efeito de conferência, demonstrando a quantidade total com o
respectivo preço unitário e total dos fornecimentos.
1.2. Uma vez apresentada à documentação indicada item anterior, a
CONTRATAN-TE, pelo Setor competente, efetuará o pagamento no prazo de até 10
(dez) dias sem incidência no período de qualquer reajuste ou correção de preço, que
será realizado na sede da CONTRATANTE e/ou Via depósito bancário na conta do
CONTRATADO ou cheque nominal.
1.3. A liberação do pagamento, contudo, ficará sujeita ao aceite do objeto pelo
Setor responsável.
2.
Consideram-se incluídas nos preços unitários brutos propostos todas e
quaisquer despesas, diretas e indiretas decorrentes do serviço tais como: mão de
obra, transporte, alimentação, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais,
fornecimento de todo o material para realização do serviço, impostos, taxas, enfim,
todo e qualquer custo ou despesa e encargo decorrente da prestação dos serviços,
objeto desta licitação.
3.
Quando o pagamento não se fizer nos termos do item 1, os valores devidos
mensalmente serão objetos de multa de 2% (dois por cento), desde que a Câmara
Municipal de Santa Maria da Vitória tenha contribuído para o atraso.
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4.
Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela Contratada, obrigatoriamente com
o CNPJ apresentado na proposta comercial, na documentação para habilitação e no
contrato firmado, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ,
mesmo que pertencente a filial ou matriz.
5.
Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.
6.
Em caso de irregularidade (s) na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
Pagamento,sem alteração de seu valor, será contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados.
7.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
8.
O pagamento fica condicionado a que a contratada atenda todas as
condições de habilitação no que diz respeito à regularidade fiscal.
XVI.DA ENTREGA DO OBJETO:
1.
Abastecimento deverá ser realizado no perímetro urbano deste município e
diretamente nos veículos autorizados.
2.
Fornecer os combustíveis dentro das especificações normativas da Agência
Nacional de Petróleo - ANP e do INMETRO;
3.
Nos termos do § 2º, art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá a
administração, quando o vencedor do certame não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes
remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual período e nas
mesmas condições da primeira classificada, sem prejuízo das sanções previstas no
parágrafo único, art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
4.
Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a solicitação,
autorização, acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência dos
produtos objeto do contrato serão realizados pelo Setor administrativo da Câmara
Municipal de Santa Maria da Vitória.
5.
Os responsáveis pelos referidos Setores e Seção encaminharão documentos
contendo as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à Contratada.
6.
Os responsáveis pelo recebimento anotarão em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas a entrega do produto, determinando o que for necessário à
regularização de possíveis faltas ou defeitos observados.
7.
Por ocasião da entrega dos produtos adjudicados, a contratada ficará
obrigada a adotar todas as medidas de segurança, visando evitar a ocorrência de
danos materiais e pessoais a seus funcionários e a terceiros, ficando responsável
pelas consequências originadas de acidentes ou ocorrências que se verificarem por
culpa ou dolo de seus prepostos.
XVII.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
1. O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração Pública do Estado de Bahia, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais
cominações legais.
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2Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
2.1
- 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor da
proposta, até o 30º (trigésimo) dia, calculado por ocorrência;
2.2
- 20% (vinte por cento) sobre o saldo do valor da proposta, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, na execução do objeto, com a consequente rescisão
contratual;
2.3- 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese da Empresa,
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos
demais casos de inadimplemento contratual.
3
- As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4
- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será
descontado dos pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem
suficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa por meio de deposito
bancário na conta do Município, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da
data de notificação da aplicação da sanção.
XVIII.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1.
O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A
falsidadede qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a
rescisão contratual, sem prejuízo das sançõesadministrativas, civis e penais
cabíveis.
2.
Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido,
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos
envelopes de licitantes desqualificados e envelopes ―Documentação de Habilitação‖
de licitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas.
3.
É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligencias destinado a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgão
competente a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões.
4.
Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.
5.
O(a) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá adotar medidas
saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer
a instrução do processo, conforme disposto no art. 43, § 3° da Lei Federal nº
8.666/93.
5.1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em
original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação
dos mesmos pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio.
5.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da
proposta ou inabilitação do licitante. As decisões do Presidente da Câmara Municipal
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de Santa Maria da Vitória e do(a) Pregoeiro (a) serão publicadas no, Órgão de
Imprensa Oficial deste legislativo, quando for o caso, podendo ser aplicado o
disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e divulgadas no Diário Oficial:

https://www.camarasantamariadavitoria.ba.gov.br/Site/DiarioOficialou no
site da entidade: www.camarasantamariadavitoria.ba.gov.br
6.
A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos
termos e condições inseridas neste Edital, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.
7.
A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo
a Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória revogá-la, no todo ou em parte, por
razões de interesse público, derivadas de fatos supervenientes comprovados ou
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e
fundamentado, disponibilizado no Setor administrativo para conhecimento dos
licitantes.
XIX. DO ACRÉSCIMO:
1.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA poderá prorrogar,
por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
2.
No interesse do Município e até o recebimento definitivo, o valor inicial
atualizado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido em até o limite de
25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei
Federal nº8.666/93 atualizada.
3.
A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária.
4.
Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta condição.
4.1. Será admitido reajuste nos valores unitários dos produtos/serviços licitados
para manter o equilíbrio do contrato com base no índice estipulado pelo Governo.
5.
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
6.
Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos
licitantes presentes.
6.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
7.
Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na
sessão e as propostas serão rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes
presentes que desejarem. O resultado do presente certame será divulgado na forma
da
Lei
nº
10.520/2002
e
no
endereço
eletrônico

https://www.camarasantamariadavitoria.ba.gov.br/Site/DiarioOficiale
site da entidade: www.camarasantamariadavitoria.ba.gov.br
8.

Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

XX. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação
Orçamentária de 2020, da Unidade 1.01 — Câmara Municipal: Fonte: Programa de
Trabalho: 01.031.0001-2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo.
Fica eleito o foro da Comarca de Santa Maria da Vitória-BA, para dirimir eventuais
conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como
renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a
ser.
Santa Maria da Vitória -BA, 27 de janeiro de 2020.
Pregoeiro:

Altemir José Tomaz
Equipe de Apoio:

1.

Hélia Amélia Neves

2.

Gilberto Barbosa Carvalho
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
LICITATÓRIO Nº 04/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020
I.DO OBJETO:
1.
Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel S-10, para o
abastecimento contínuo e ininterrupto do(s) veículo(s) da frota da Câmara Municipal
de Santa Maria da Vitória, conforme o Anexo I – Termo de Referência.
II.DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
1.
O Pregão Presencial é uma ferramenta que serve para aquisição de bens
e serviços comuns. Nesse processo, os produtos/serviços indicados no
item acima, atenderão aos serviços da Câmara, para o exercício 2020 e
suprirá as demandas existentes, otimizando as suas atividades
operacionais de acordo como forem sendo requisitados, utilizando os
recursos financeiros de forma adequada.
II.1. DA JUSTIFICATIVA
PRESENCIAL

PARA

UTILIZAR

A

MODALIDADE

PREGÃO

Como se sabe ao promover pregão presencial, a Administração
proporciona aos interessados, na sessão, a oportunidade de discutir,
sanar dúvidas e esclarecer pontos importantes e controversos à licitação e
impossíveis de serem debatidos no curso de uma sessão eletrônica.
A possibilidade do exame e análise da documentação exigida e que
credencia os participantes, é outra questão fundamental e que dá
segurança ao Pregoeiro, Comissão de Apoio e ao certame. Assim,
realizando esta sessão na forma presencial, terá o Pregoeiro a
oportunidade de permitir e proporcionas os esclarecimentos e
questionamentos antes referidos entre a área da administração e dos
proponentes, momento em que poderão ser saneadas dúvidas, discutidas
divergências, firmados pontos fundamentais, além de outras questões
necessárias à contratação em pauta.
Entre as questões apontadas, a de maior repercussão é a grande
dificuldade na questão da tecnologia deficiente existente na repartição.
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Embora consta com internet no local, mas não tem velocidade suficiente
para navegar no sistema sem quedas ou travamento.
A falta de equipamentos e internet prejudica o feedback entre pregoeiro e
concorrentes. Outro fator relevante é o mercado local, ou não possui, ou
não possui internet ou quando tem é de péssima qualidade de navegação,
tornando inviável a aplicação da licitação na modalidade pregão
presencial, igualmente restará prejudicada a competitividade em torno do
certame.
III.RESULTADOS ESPERADOS:
a)
Preços bons;
b)
Economia para os cofres públicos, baixando os valores de referência;
c)
Utilização sustentável dos recursos financeiros deste Município;
d)
Produtos de qualidade;
IV.DO QUANTITATIVO – QUADRO DETALHADO DA DESPESA:

Item
01

Descrição

Unid.

Quant.
Estimada a.a

L

18.000

Gasolina Comum

V. Unit.
4,75

02

Diesel S500

L

9.600

V. total
85.500,00

3,92
37.632,00

Total estimado: R$ 123.132,00
OBSERVAÇÕES:
O combustível será entregue na bomba de forma parcelada, mediante ordem de
fornecimento emitida pelo Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da
Vitória;
Quanto às propostas, serão aceitas apenas valores com duas casas decimais após
a vírgula, sendo que a tabela acima mostra apenas a média de mercado, apurada.
Os itens serão entregues de acordo com as necessidades e requisição da Câmara
Municipal de Santa Maria da Vitória e toda a despesa com a entrega ocorre por
conta do fornecedor vencedor do certame.
V.DA AVALIAÇÃO DE CUSTOS:
1.
Conforme exigência legal, o Setor de Administrativo da Câmara Municipal de
Santa Maria da Vitória, realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa de
custos junto às empresas do ramo do objeto licitado, conforme mapa de apuração
juntado aos autos, apurando-se as médias aritméticas acima.

2. MAPA DE APURAÇÃO.
O mapa de apuração do preço estimado consta do quadro seguinte, informando as
fontes pesquisadas.
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EMPRESAS

PRODUTO

UND

QTD
EST.
A.A

P.UNT
R$

Lucival da Silva
Nazareth
CNPJ: 07.630.596/000133

GASOLINA
COMUM
DIESEL
S-10

LITRO

18.000

4,76

LITRO

9.600

3,98

MINAS
BR
COMBUSTÍVEIS LTDA
EPP
CNPJ:
11.700.021/000-36

GASOLINA
COMUM
DIESEL
S - 10

LITRO

18.000

LITRO

9.600

Posto de Combustíveis
Rio Correntina Ltda
CNPJ: 12.103.418/000103

GASOLINA
COMUM
DIESEL
S - 10

LITRO

18.000

LITRO

9.600

PREÇO MÉDIO R$

GASOLNA

DIESEL

3,92

4,75
3,89

4,75

4,75
3,89

VI.DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
1.
O critério de julgamento será o de menor preço global, desde que observadas
às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4,75

VII.DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação
Orçamentária de 2020, da Unidade 1.01 — Câmara Municipal: Fonte: Programa de
Trabalho: 01.031.0001-2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de Consumo
VIII.DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
1. O prazo de vigência do contrato será de 11 (onze) meses, podendo ser reduzido
ou prorrogado, mediante termo aditivo e acordo das partes, com eficácia a partir de
sua publicação no Diário Oficial do Legislativo -DOLM.
IX.DO LOCAL E HORA DE ENTREGA:
1- A entrega do produto licitado será na sede da contratada na ―bomba‖, de acordo
com as solicitações da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória, os produtos
objeto deste certame deverão ser entregues mediante requisição, conforme
necessidade de modo que o deslocamento seja no máximo de 12 Km, considerando
o percurso de ida e volta, ou seja da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória
para o posto e do posto para a Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória, medido
por meio do velocímetro do veículo, obedecendo trajeto normal de menor percurso,
objetivando menor gasto de combustível no trajeto para o abastecimento.
2-A entrega dos combustíveis iniciará automaticamente com a assinatura do
contrato.
X.DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS:
1.
Nos termos do § 2º, art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá a
administração, quando o vencedor do certame não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes
remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual período e nas
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mesmas condições da primeira classificada, sem prejuízo das sanções previstas no
parágrafo único, art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.
Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a solicitação,
autorização, acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência dos
produtos objeto do contrato serão realizados pelo Setor administrativo da Câmara
Municipal de Santa Maria da Vitória.
3.
Os responsáveis pelos referidos Setores e Seção encaminharão documentos
contendo as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à Contratada.
4.
Os responsáveis pelo recebimento anotarão em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com o fornecimento do objeto, determinando o que for
necessário à regularização de possíveis faltas ou defeitos observados.
5.
Por ocasião da entrega dos produtos adjudicados, a contratada ficará
obrigada a adotar todas as medidas de segurança, visando evitar a ocorrência de
danos materiais e pessoais a seus funcionários e a terceiros, ficando responsável
pelas consequências originadas de acidentes ou ocorrências que se verificarem por
culpa ou dolo de seus prepostos.
6.
Caberá à contratada arcar com os custos do transporte e entrega dos
produtos estipulado no item VIII, sendo de sua responsabilidade o abastecimentos.
7.
A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25%
(vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de
acordo com o disposto no §1º, art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
XI.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
1.
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma pactuada neste
contrato.
2.
Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na
NotaFiscal/Fatura, a entrega efetiva do objeto.
3.
Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas
na prestação do fornecimento.
4.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.
5.
Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades
regulamentares e contratuais.
6.
Comunicar a CONTRATADA, sempre que necessário qualquer deficiência em
relação aos produtos contratados.
XII.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
1.
Entregar o objeto de acordo com as especificações constantes do Termo de
Referência e contrato, dentro do prazo e local estabelecido, conforme
solicitaçãoemitida pela Câmara.
2. Substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da
comunicação formal desta Administração, o produto/serviços recusados.
3.
A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese,
fornecimento de modo a contrariar a forma aqui estabelecida, pelo que, desde já,
exime a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade pela eventual ocorrência de
atendimento sem requisições ou solicitada em seu nome por elementos não
credenciados.
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4.
A CONTRATADA obriga-se se manter em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas para com a execução deste contrato, inclusive com as condições
de habilitação e qualificação dela exigidas pela Administração Pública para essa
contratação, durante toda a vigência do presente contrato, mantendo todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas para assinatura deste contrato
(Art.55 XIII Lei 8666⁄93).
XIII.DA GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
1.
Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a solicitação,
autorização, acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência do
produto/serviço objeto do contrato serão realizados pelo responsável indicado pela
Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória.
2.
O responsável pelo referido órgão encaminhará documentos contendo as
ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à Contratada.
XIV.DA FORMA DE PAGAMENTO:
1.
O preço referente ao objeto do certame será pago da seguinte forma:
1.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica
que deverá ser enviada à CONTRATANTE anexada uma via das requisições para
efeito de conferência, demonstrando a quantidade total com o respectivo preço
unitário e total dos fornecimentos e as CNDs de qualificação fiscal.
1.2. Uma vez apresentada a documentação indicada item anterior, a
CONTRATANTE, pelo Setor competente, efetuará o pagamento no prazo de até 10
(dez) dias úteis sem incidência no período de qualquer reajuste ou correção de
preço, que será realizado na sede da CONTRATANTE e/ou depósito bancário na
conta do CONTRATADO, ou cheque nominal.
1.3. A liberação do pagamento, contudo, ficará sujeita ao aceite do objeto pelo
Setor responsável.
2.
Consideram-se incluídas nos preços unitários brutos propostos todas e
quaisquer despesas, diretas e indiretas decorrentes do serviço tais como: mão de
obra, transporte, alimentação, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais,
fornecimento de todo o material para realização do serviço, impostos, taxas, enfim,
todo e qualquer custo ou despesa e encargo decorrente da prestação dos serviços,
objeto desta licitação.
3.
Quando o pagamento não se fizer nos termos do item 1, os valores devidos
mensalmente serão objetos de multa de 2% (dois por cento), desde que a Câmara
Municipal de Santa Maria da Vitória tenha contribuído para o atraso.
4.
Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela Contratada, obrigatoriamente com
o CNPJ apresentado na proposta comercial, na documentação para habilitação e no
contrato firmado, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ,
mesmo que pertencente a filial ou matriz.
5.
Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.
6.
Em caso de irregularidade (s) na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento, sem alteração de seu valor, será contado a partir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados.
7.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
Secretaria da Câmara Municipal- Email: ouvidoriacamara.samavi2019@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória
CGC(MF) 16.430.993/0001-71
Av. Brasil, s/n – Santa Maria da Vitória – Bahia
Home page: www.camarasantamariadavitoria.ba.gov.br

8.
O pagamento fica condicionado a que a contratada atenda todas as
condições de habilitação no que diz respeito à regularidade fiscal.
9.
O pagamento terá por base o preço unitário e o total requisitado durante o
mês.
XV.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
1- O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e
contratar com a administração publica do estado da Bahia, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e das demais
cominações legais.
2Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
2.1
- 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor da
proposta, até o 30º (trigésimo) dia, calculado por ocorrência;
2.2
- 20% (vinte por cento) sobre o saldo do valor da proposta, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, na execução do objeto, com a consequente rescisão
contratual;
2.3- 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese da Empresa,
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos
demais casos de inadimplemento contratual.
3
- As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4
- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será
descontado dos pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem
suficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa por meio de deposito
bancário na conta do Município, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da
data de notificação da aplicação da sanção.
XVI.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1.
A quantidade dos produtos tratado no subitem do titulo III deste anexo,
conforme a necessidade do contratante poderá ser ampliada ou reduzida
parcialmente, nos termos do §1º, Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
Santa Maria da Vitória, 27 de janeiro de2020.

Pregoeiro
Ao
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória
Recebi em /

/2020

(X) Aprovo o Termo de Referência

(

) Rejeito O Termo de Referência.

Secretaria da Câmara Municipal- Email: ouvidoriacamara.samavi2019@gmail.com

ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória
CGC(MF) 16.430.993/0001-71
Av. Brasil, s/n – Santa Maria da Vitória – Bahia
Home page: www.camarasantamariadavitoria.ba.gov.br

Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 - MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Aquisição de combustível para o abastecimento contínuo e ininterrupto
do(s) veículo(s) da frota da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória.
Identificação do licitante: Razão social, CNPJ, endereço completo, e-mail,
telefone/fax.
Item

Descrição

Unid.

Quant. a.a

01

Gasolina Comum

L

18.000

02

Diesel S-10

L

9.600

V. Unit. R$

V. total R$

OBSERVAÇÕES: Osprodutos serão requisitados de acordo à ordem de
fornecimento da Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória.
É obrigatória a apresentação da descrição conforme especificado no edital, Anexo I
– Termo de Referência.
Declaramos que estamos de acordo com todas as condições e especificações
constantes deste Edital e que os preços cotados incluem todos os custos e
despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da
Licitação.
1.
Valor total da proposta: R$
(_), considerando o item cotado na
presente propostas.
2.
Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar
da data de sua entrega.
3.
Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão
inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
Bem como, serviços de entrega.
4.
Prazo de entrega: O objeto deverá ser entregue imediatamente, conforme
quantidade estabelecida na respectiva solicitação ou instrumento equivalente.
Local e data,
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Nome e Assinatura do Representante Legal

ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020
Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a)......., portador(a) do Documento
de Identidade nº........, inscrito no CPF sob o nº......., como representante da
empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº......, para participar da licitação acima
referenciada, instaurada pela Câmara, na qualidade de representante legal,
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como
formular proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e
propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo
daremos por firme e valioso. Local e data, .....,...... de ..de 2020.

Assinatura: Nome legível
Qualificação:

:
Atenção: Reconhecer firma.
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TIMBRADO
ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
Ao
Pregoeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
Ref.: Processo nº. 04/2020 – Pregão nº. 04/2020

A empresa, situada na 00–Santa Maria da Vitória-BA, inscrita no CNPJ: 000, neste
ato representada pelo seu representante legal, que abaixo subscreve no uso de
suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob
as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade, assina a presente

Santa Maria da Vitória, dede 2020

_______________________________
REPRESENTANTE
RG nº
CPF nº
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TIMBRE
ANEXO - VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
Ao
Pregoeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
.
Ref.: Processo nº. 04/2020 – Pregão nº. 04/2020

A empresa, situada na 00 – Santa Maria da Vitória-BA, inscrita no CNPJ: 000, neste ato representada
pelo seu representante legal, que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob
as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participação na licitação citada, que não
foi declarada inidônea e que não está suspensa de participar em processos de licitação ou
impedida de contratar com a Prefeitura MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, e que se
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
Por ser verdade, assina a presente

Santa Maria da Vitória, dede 2020

_______________________________
REPRESENTANTE
RG nº
CPF nº
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TIMBRE
ANEXO V
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Ao
Pregoeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
.

Ref.: Processo nº. 04/2020 – Pregão nº. 04/2020

A empresa, situada na 00 – Santa Maria da Vitória, inscrita no CNPJ: 000, neste ato representada
pelo seu representante legal, que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais,
vem,DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz a partir de quatorze anos.
Santa Maria da Vitória, de janeiro de 2020

Assinatura
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ANEXO VII
TIMBRE

PREGÃO PRESENCIAL 04/2020
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP
A empresa 00, situada na 00 – Santa Maria da Vitória -BA, inscrita no CNPJ: 000,por intermédio de
seurepresentante legal abaixo subscrito, DECLARA, sob as penas
da
Lei,
que
cumpre
os
requisitos
legais
para
qualificação como (incluir a condição da empresa: Micro
Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou MEI, de acordo com o artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
citadaLei.
(
) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e
pretendemos utilizar o prazo previsto no artigo 43, §1º da Lei Complementar nº 123/06, para
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita
às sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
Santa Maria da Vitória, 0 de 00 de 2020.

Assinatura do Representante Legal
CPF Nº
RG Nº
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A empresa 00, situada na 00 – Santa Maria da Vitória -BA, inscrita no CNPJ:
000,por intermédio de seurepresentante legal abaixo subscrito, DECLARA,
sob as penas
da
Lei,
que para efeito do cumprimento ao
estabelecidono inciso VII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, no tocante
aosrequisitos de habilitação atende plenamente, e que toda ―Documentação
de Habilitação‖, apresentada são de suaautoria e responsabilidade, bem
como os demais constantes do referido instrumento licitatórioe seus anexos.
Por ser a expressão da verdade, assina-se a presente declaração para um só
efeito. O signatárioassume responsabilidade civil e criminal por eventual
falsidade.
Local e data.
Assinatura do Signatário
(Esta Declaração deverá ser apresentada no credenciamento fora dos
envelopes
nº
01
e
02)
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ANEXOIX

CONTRATO Nº 04/2020
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
04/2020, PA. 04/2020, POR MENOR PREÇO POR LOTE.
CONTRATANTE:CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA,órgão público da
administração, com sedeaAv. Brasil s/n,nestacidadedeSanta Maria da Vitoria-BA,inscritanoCNPJ
sobon°16.430.993/0001-71,doravantedenominada
CONTRATANTE,nesteatorepresentadopeloPresidenteo senhorPetrônio de Campos Cordeiro
Neto,inscrito no CPF sob o nº 000, cuja atribuição para a assinatura deste instrumento é
facultado por intermédioda posse no cargo em 01/01/2019.
CONTRATADA: 00, com sede na00 Santa Maria da Vitória, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº00,doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado legalmente pelo(a) senhor(a),
00, inscrito(a)no CPF sob o nº 00, Pelo presente instrumento de CONTRATO, as partes supra
qualificadas têm entre si justo e acertado o presente fornecimento de combustível sob a forma de
entrega futura,tendo em vista o resultado do processo administrativo de licitação nº 04/2020,na
modalidade Pregão Presencial nº.04/2020,que se regerá pela Lei nº 8.666,de 21 de junho de 1993
e suas alterações posteriores e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULAPRIMEIRA-DO OBJETO
1.1.Opresentecontratotemporobjeto ofornecimentode:
Lote

Descrição

Valor
Unid. Quant. Unitário

01

Gasolina Comum

Litro

18..000

02

Óleo Diesel S-10

Litro

9.600

Valor Total

CLÁUSULASEGUNDA-DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos, dis positivo s e instruções
que compõemoEditaldePregãoPresencialnº0 4 / 2 0 2 0 ,completando o presente contrato para
todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os
seus termos.
CLÁUSULA TERCEIRA- DO REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO
3.1.OpresentecontratoseráexecutadoeofornecimentosedarádiretamentepelaCONTRATADA,
deacordocom programaçãoemedianteordem defornecimentoexpedidopelaCONTRATANTE,aqual
constará adata da expedição, especificaçõesdo produto,quantitativo.
3.2.Ofornecimentodo Produto deste objetosedaráimediato a contar da data da ordem de
fornecimento.
3.2.1. Desde já fica acordado que a Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória não se obriga a
requisitar imediatamente o fornecimento do total do combustível contratado, sendo este
requisitado de acordo a necessidade e conveniência da Contratante, no prazo de 12 meses da
assinatura do contrato.
3.3.Aentregado produto licitado serána sededa Contratada na “bomba”,deacordo com
assolicitaçõesda Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória,nohorário da 24:00h, conforme
necessidade.

Secretaria da Câmara Municipal- Email: ouvidoriacamara.samavi2019@gmail.com

3.4. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a execução do contrato, em
observância ás obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas para assinatura deste contrato (Art.55 XIII Lei 8666⁄93).
CLÁUSULAQUARTA-DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária de
2020, da Unidade 1.01 — Câmara Municipal: Fonte: Programa de Trabalho: 01.031.0001-2.001
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 — Material de
Consumo.
CLÁUSULAQUINTA-DOPREÇOE DOREAJUSTAMENTO
5.1.OpreçototaldoobjetocontratadoédeR$,00(), sendo R$,00 para fornecimento de gasolina comum
e R$0,00 para fornecimento de óleo diese S-10l,deacordocomapropostadepreço apresentada
conformecláusulaprimeira-do objeto.
5.2.Nopreçojáestãoincluídososcustosedemaisdespesascomofornecimento,
inclusivetransporte,
taxas,impostos,despesasdefrete,encargossociais,embalagens,segurosde
transportes,licençase
todososdemaiscustosrelacionadosao fornecimento do produto,inclusivegarantia.
5.3.OPreçocontratadosó pode serreajustado para garantir o equilíbrio do contrato se houver
aumento no produto dado pelo Governo, devendo aplicar o índice oficial de reajuste do
combustível.
CLÁUSULASEXTA-FORMA DEPAGAMENTO
6.1.Opagamentodopreçopactuadoseráefetuadodeacordocomaentregaefetuada,devendoa
ContratadaemitirarespectivaNotaFiscal/fatura
eletrônica
que,devidamentecomprovadaseatestadaspela Câmara Municipal de Santa Maria da Vitóriaserão
pagano prazo de10 (dez)dias, apósaentregae conferênciada ordem de fornecimento.
6.2Emcasodeirregularidade(s)naemissãododocumentofiscal,oprazodepagamento,sem
deseu valor,serácontado apartirdesuareapresentação,devidamenteregularizada.

alteração

6.3.
A
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
SANTA
MARIA
DA
VITÓRIA
poderádeduzirdospagamentosimportânciasqueaqualquertítulolhe foremdevidas pela contratada,
emdecorrênciadeinadimplemento contratual.
6.4. O pagamento será parcelado mensal tendo por base o preço unitário e o total das unidades
fornecidas.
CLÁUSULASÉTIMA-DOSPRAZOS DE EXECUÇÃO
7.1. O prazode duração do presente contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser reduzido ou
prorrogado, no entanto, em razão da superveniência do fornecimento produtolicitado,
mediantetermo aditivo eacordo daspartes, dando início na data de sua assinatura e término em
31/12/2020.
CLAUSULAOITAVA-DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
8.1. ConstituemobrigaçõesdaCONTRATANTE:
8.1.1.EfetuaràCONTRATADAopagamentonaformaprevistanacláusulasextaenostermosali
estabelecidos.
8.1.2. Comunicar a CONTRATADA,sempreque necessário qualquerdeficiênciaem relação a
execução doobjeto.
8.1.3. Responsabilizar-sepela solicitaçãodo produto,emtempohábil,via fax,ou e-mail, telefone
acompanhando-se da ordem de fornecimento da quantidadeaserentregue.
8.2. ConstituemobrigaçõesdaCONTRATADA:
8.2.1. Entregar o produtona bomba, em conformidade com as normas técnicas do INMETRO e
ABNT, em conformidadecomesteeditaleapropostaapresentada.
8.2.2.
Pagar
todosos
encargos
trabalhistas,previdenciários,
fiscais,
comerciais,
transporte,resultantes
da
execuçãodesteinstrumento,especialmenteoFGTSeINSS,comoestabeleceoart.71daLeinº 8666/93.
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8.2.3.RegistrarasocorrênciashavidasduranteaexecuçãodesteContrato,detudodandociênciaà
CONTRATANTE, respondendo integralmentepor suaomissão.
8.2.4.Assumirinteira responsabilidadecivil,administrativae penalporquaisquerdanos eprejuízos
materiaisou pessoaiscausadospelaCONTRATADA, seusempregados, ou prepostosàContratanteou
a terceiros.
8.2.5.
Observarasprescrições
relativasàs
leistrabalhistas,
previdenciárias,
fiscais,
segurosequaisquer outros não mencionados, bemcomo pagamentode todo equalquer tributo
queseja devidoem decorrênciadiretadocontrato,isentando acontratantedequalquerresponsabilidade.
CLÁUSULA NONA-DOS ADITAMENTOS
9.1. OpresenteContratopoderáseraditado, nashipótesesprevistasemlei.
CLÁUSULADEZ-DAS PENALIDADES
10.1Oatrasoinjustificadonaentregadoobjeto,ou entrega de forma inadequada, ou infração ao
contrato ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
10.2. - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor da proposta, até o 30º
(trigésimo) dia, calculado por ocorrência;
10.3 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo do valor da proposta, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias, na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;
10.4- 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese da Empresa, injustificadamente,
desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento
contratual.
10.5 - As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente,
após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
10.6 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser
paga pela Empresa por meio de deposito bancário na conta do Município, no prazo máximo de 3
(três) dias úteis, a contar da data de notificação da aplicação da sanção.
10.7 – As sanções serão:
I-Suspensãotemporáriadeparticipaçãoem
Licitaçãoeimpedimentodecontratarcom
aentidade
promotoradalicitação,porprazo nãosuperiora02 (dois)anos;
II
Declaraçãodeinidoneidadeparalicitaroucontratarcom
aAdministraçãoPública,enquanto
perdurarem
osmotivosdeterminantesdapuniçãoouatéquesejapromovidaareabilitação,perantea
própriaautoridadequeaplicou apenalidade.
10.8.Assançõesprevistas
neste
item
poderãoseraplicadasjuntamente
com
as
multas,facultadaadefesapréviadointeressado,norespectivoprocesso,noprazode05 (cinco)diasúteis;
10.4.A sançãoestabelecidaneste EditalédaalçadadoPRESIDENTE da Entidade Licitante, facultadaa
defesa do interessado norespectivoprocesso,no prazode 05 (cinco)dias daaberturadevista;
10.5.Asmultasprevistasnesteeditalnãoimpedemqueacontratanterescindaunilateralmenteo
ContratoeapliqueasoutrassançõesprevistasnesteEdital;
10.6. Amultasserão descontadasdospagamentosou,aindaquando foro caso,cobradajudicialmente;
10.7.Assançõesprevistasnositens
10.2
a
10.4,poderãotambém
seraplicadasàs
empresasouprofissionaisque,emrazãodoscontratosregidospelaLeinº8.666,de21dejunhode 1993:
I-Praticarem, pormeiosdolosos, fraudefiscal,no recolhimento dequaisquer tributos;
II -Praticarematosilícitos, visando afrustrarosobjetivosdaLicitação;
III- DemonstraremnãopossuiridoneidadeparacontratarcomaAdministração,emvirtudedeatos ilícitos
praticados.
CLÁUSULAONZE-DARESCISÃO
11.1. OpresenteContrato poderáser rescindido:
I.Poratounilateraleescritoda
Câmara
Municipal
de
Santa
Maria
Vitória,noscasosenumeradosnosincisosI aXII,XVIIeXVIII,do artigo 78, daLeiFederalnº8.666/93.
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da

II. Fica reconhecido o direito da administração do que trata o art. 55, IX da Lei 8666/93, assegurada
a Administração a rescisão sem qualquer custo ou comunicação antecipada, nos casos que for
devidamente comprovado a manutenção doInteresse Público.
III. Poracordoentreaspartes, reduzido atermo.
IV.Naforma,pelosmotivoseemobservânciaàsdemaisprevisõescontidasnosartigos77a80daLei
Federalnº8.666/93.
11.2.Oscasosderescisãocontratualdeverãoserformalmentemotivados,asseguradaaobservância
dosprincípiosdocontraditórioedaampladefesa.
11.3.Ocorrendo arescisão desteContrato enãosendodevidanenhumaindenização,reparaçãoou
restituição
porpartedaCONTRATADA,a
Câmara
Municipal
de
Santa
Maria
da
Vitóriaresponderápelopreçodosserviçosestipuladona
CláusulaSegunda,devidoem
facedos
trabalhosefetivamenteexecutadospelaCONTRATADAatéa datadarescisão.
CLÁUSULA DOZE-DOACOMPANHAMENTOE DAFISCALIZAÇÃO
12.1.Aexecuçãodestecontratoseráacompanhadaporservidore/oucomissãodesignado
(a)pela
Administração,
quedeverácertificaraentregadosmateriaiscontratados,paracumprimentodas
normasestabelecidasnosartigos62e63 daLeinº4.320/64.
CLÁUSULATREZE- DAPUBLICAÇÃO
13.1. O presente Contrato será publicado,em resumo, no Diário Oficial do Município , dando-se
cumprimentoao dispostonoart. 61,parágrafo único daLeinº8.666/93 esuasalterações, correndo a
despesaporcontado contratante.
CLÁUSULAQUATORZE-DA GARANTIA
14.1.Ficamdispensadasgarantiasàexecuçãoefornecimentodoobjetodestecontrato,tendoemvista
queospagamentos serão efetuadosapenasmedianteefetivaentregaeconferênciado produtolicitado.
CLAUSULAQUINZE–DODISPOSITIVOLEGAL
15.1.Estecontratoconstituitituloexecutivoextrajudicial,naformadoartigo585,IIdoCódigode
Processo
CivilBrasileiro.
15.2. Para a execução deste Contrato, especialmente os casos nele omissos, aplica-se as Leis
Federal nº s. 10.520/02 e 8.666/93 e posteriores alterações; bem como o Código Civil Brasileiro (Lei
nº 10.406, de 10/01/2002), especialmente as disposições do Título V e do Capítulo VII do Título VI.
CLÁSULA DEZESSEIS -DOFORO
16.1.Fica eleito o foro da Comarca de Santa Maria da Vitória-BA,para dirimir qualquer dúvida ou
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLAUSULA DEZESSETE –DA VINCULAÇÃO
17.1. Este contrato se vincula ao processo administrativo nº 04/2020, pregão presencial nº 04/2020,
modalidade menor preço por lote.
E porestaremassimajustados e contratados, empresamas partes o presente instrumento,
elaborado em três vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que tudo
presenciou, paraqueproduza todososefeitoslegaiseresultantesdedireito.
Santa Maria da Vitória(BA), de......... de 2020
_____________________________
CONTRATANTE

_________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1____________________________________________________
2____________________________________________________
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