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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Nova Soure, torna público que no dia 10 de fevereiro de
2021, às 08:00h, na Sala de licitação, localizada na Praça Nosso Senhora da Conceição, s/nº,
Centro, Nova Soure - BA, será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, observadas às disposições contidas na Lei Federal nº.
10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº. 3.555, de 08/08/2000, e suas alterações, aplicando–
se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, a Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, as normas legais e regulamentares aplicáveis, e
as cláusulas e condições deste ato convocatório, com suas alterações e demais exigências deste
Edital.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação a aquisição de combustíveis e outros derivados de petróleo
para abastecimento dos veículos da frota da Câmara Municipal de Nova Soure, conforme
especificações e quantitativos constantes do Anexo V deste Edital.
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados
credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus
anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
2.1. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas
inidôneas, na forma das leis e regulamento citados neste Edital.
2.2. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros
de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e
contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.3. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em lei.
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão, devendo protocolar o pedido no Prédio da Câmara, localizada na Praça Nosso Senhora
da Conceição, s/nº, Centro, Nova Soure - BA, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o
requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Edital de Licitação Pregão Presencial nº 001/2021

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GYDZ5RUSRD/YDBPIASVSXW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Fevereiro de 2021
4 - Ano - Nº 320

Nova Soure

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
CNPJ: 04.865.130/0001-48

3.1.1. Caso seja acolhida o a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame.
3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão
pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
3.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório.
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao
respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais e
assinatura de contrato.
4.1. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital,
por sua representada.
4.2. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a parcelada exclusão
da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro.
4.3. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; (copias autenticadas ou
apresentar os originais para conferência)
b) Tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, com
reconhecimento de firma por autenticidade do outorgante, NA QUAL CONSTEM
PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos
e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado
do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga; (copias autenticadas ou apresentar os originais para conferência)
c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto;
d) Fica os licitantes obrigados a apresentar o Protocolo de retirada do Edital, devidamente
assinado pela pregoeiro ou membro da equipe de apoio, caso o licitante retire no setor.
e) Certidão de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade da empresa e dos sócios.
4.5 Sendo A PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida por autenticidade
e estar acompanhada do documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato
constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - contrato social onde se possa identificar o
ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do credenciamento.
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4.6. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do
pregão. No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião ou serem pelo
pregoeiro ou membro da sua equipe de apoio.
4.7. A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente certame.
4.8. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente
credenciado.
4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.
5.0. Certidão de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade tanto da empresa, como também
dos respectivos sócios, a qual deverá ser emitida antes da data de abertura do certame;
11.3. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a Declaração de
Pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (anexo V), os envelopes da
proposta de preços (envelope A) e dos documentos de habilitação (envelope B), não sendo
mais aceitas novas propostas.
11.4. È vedado a abertura do envelope B – HABILITAÇÃO, para retirada da Cópia autenticada
do Ato Constitutivo ou documento equivalente, para fins de credenciamento.
11.5. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do
prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início
dos trabalhos, renunciando ao direito a apresentação de novas proposta/lances e a interposição
de recurso.
11.6. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da
legislação citada e deste edital.
5. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA
DE PREÇO E HABILITAÇÃO.
5.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus
representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá os
trabalhos, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo
registrados em ata os nomes dos licitantes:
5.1.1. Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando
ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme
Modelo de Declaração, constante do Anexo IV deste Edital, e em envelopes devidamente
fechados, a documentação exigida para Proposta de Preço (envelope nº 1) e Habilitação
(envelope nº 2),
5.2. Aberta à sessão não mais serão admitidos novos licitantes.
5.3. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preço e a Habilitação deverão ser
entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o
nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos
("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a seguir:

Edital de Licitação Pregão Presencial nº 001/2021

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GYDZ5RUSRD/YDBPIASVSXW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Fevereiro de 2021
6 - Ano - Nº 320

Nova Soure

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
CNPJ: 04.865.130/0001-48

a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:
À CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL001/2021
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO)
b) envelope contendo os Documentos de Habilitação:
À CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2021
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)
5.4. Não será admitida a remessa postal dos envelopes com Proposta de Preço e Habilitação.
5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos
originais para conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio.
5.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos apenas como forma de ilustração das Propostas de Preço.
5.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus anexos, deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
5.8. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
5.9. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que
efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.
5.10. A não-entrega da Declaração exigida no subitem 5.1.1 deste Edital implicará o nãorecebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de
Preço e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no certame licitatório.
5.11. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE
“A”

Edital de Licitação Pregão Presencial nº 001/2021

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GYDZ5RUSRD/YDBPIASVSXW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Nova Soure

Quarta-feira
10 de Fevereiro de 2021
7 - Ano - Nº 320

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
CNPJ: 04.865.130/0001-48

6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado
como Envelope “A”.
6.2. A proposta para os item licitados deverá ser apresentada em 01 (uma) via
datilografadas/digitadas, com a indicação do preço unitário e total, devidamente datadas
rubricadas as suas folhas e assinada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte:
a) designação do número desta licitação;
b) conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de abertura. Na
falta de tal informação será considerado proposto o prazo citado nesta alínea;
d) declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, que nos preços mantidos na proposta
escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão
incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de
quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação. A
Câmara Municipal de Nova Soure não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao
ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços
cotados;
e) Declarar a alíquota do ICMS usada na elaboração da proposta.
f) Indicar o prazo de entrega do objeto licitado, que não poderá ser superior a 05 (cinco) dias;
6.3. Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos.
6.4. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes
proponentes às condições deste edital.
7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE
“B”
7.1. As licitantes deverão apresentar no envelope “B” – “Documentos de Habilitação”,
documentos que demonstram atendimento às exigências indicadas neste item.
7.2. Serão aceitas as Certidões, em original, obtidas pela Internet, dentro do prazo de validade,
sujeitando-as a verificações, caso necessário.
7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais; no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos; inscrição do ato constitutivo,
no caso 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.
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7.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, bem como prova de
inscrição no cadastro de contribuintes, do município ou sede do licitante, através de alvará;
c) prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma
da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, sendo
este último datado dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste
documento;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF e prova de regularidade
relativa a Débitos trabalhista (DTT).
e) Alvará de Licença de Funcionamento, compatível com o objeto desta licitação.
f) - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação
deverão conter o nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço
respectivo, observando-se que:
f.1) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
f.2) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto as
certidões estabelecidas no item 14.2.2, que deverão ser apresentados em nome da matriz;
f.3) se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
f.4) considerando o estabelecido anteriormente, serão dispensados da filial aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
g) - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto
as filiais;
h) - O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação
procederão a validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos
oficiais.
i) – Os documentos de habilitação serão exigidos somente do licitante vencedor do
certame.
7.2.3 – Qualificação econômico-financeira – será feita mediante apresentação dos seguintes
documentos:
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a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante dentro da validade explicitada na certidão;
b) Balanço Patrimonial acompanhado das demonstrações contábeis do último exercício
financeiro (inclusive o índice de solvência geral) já exigíveis, e apresentados na forma
da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. São
considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Contábeis que sejam apresentados com assinatura do técnico responsável, devidamente
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, e pelo empresário. O Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser apresentadas, inclusive, com os
Termos de Abertura e Encerramento, e devidamente acompanhado da CRP (Certidão
de Regularidade Profissional) do profissional responsável.
c.1) No caso de Sociedade Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em Diário
Oficial.
c.2) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário, onde
foram transcritos o balanço patrimonial e a demonstração do último exercício social, com os
respectivos termos de abertura e encerramento, devendo estar registrado na Junta Comercial
competente e assinado por contador, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, cuja prova se fará pela colação no balancete ou balanço do Selo de registro
profissional.
c.3) Em se tratando de Microempresas (ME) ou de Empresas de Pequeno Porte (EPP),
consideradas como tais aquelas que apresentarem em seu CNPJ, no campo relativo ao nome
empresarial, a anotação (ME) ou (EPP), embora legalmente dispensadas de escrituração fiscal,
NÃO será exigido a apresentação de balanço patrimonial nos moldes do item “b”.
d) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de Sociedade Anônima, admitirse-á a apresentação do Balanço devidamente registrado acompanhado da cópia da respectiva
publicação na imprensa oficial.
e) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência, devem cumprir a
exigência contida no subitem “b’, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do
último Balanço Patrimonial levantado ou planilha de venda assinado pelo seu contador ou
sócio administrador da empresa.
f) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as demonstrações contábeis, as
informações prestadas à Receita Federal.
g) A análise da qualificação econômico-financeira será feita, utilizando o seguinte índice, que
deverá vir calculado em documento anexo ao Balanço Patrimonial, aplicando-se a fórmula
abaixo:
ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =
AC
________
PC
Sendo:
AC - ATIVO CIRCULANTE
PC - PASSIVO CIRCULANTE
ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL =

AC + ANC
________
PC+ PNC

≥ 1,0

≥ 1,0
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Sendo:
AC - ATIVO CIRCULANTE
PC - PASSIVO CIRCULANTE
ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE
IEG - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL = PC + PNC ≤ 0,5
__________
AT
Sendo:
PC – PASSIVO CIRCULANTE
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE
AT – ATIVO TOTAL
SG – SOLVENCIA GERAL =

AT
________
PC+ PNC

≥ 1,0

Sendo:
AT – ATIVO TOTAL
PC - PASSIVO CIRCULANTE
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE
g.1) Estarão habilitadas neste item, somente as empresas que apresentarem resultado igual ou
maior a 1,0 (um), nos índices ILC, ILG e SG; e menor ou igual a 0,5, no índice IEG.
c) Certidão Simplificada da JUCEB de que os licitantes possuem capital social mínimo de
10% do valor global orçado pela PREFEITURA.
7.2.4 – Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação de a empresa proponente ter executado anteriormente fornecimento
pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que permita avaliar a capacidade
da licitante para realizar satisfatoriamente o objeto ora licitado através de um ou mais
atestados em nome da empresa licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público
ou privado.
a¹. A ausência de apresentação de atestado de capacidade técnica implicará em
inabilitação do licitante concorrente.
a². Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial ou
pelo próprio concorrente. Tampouco serão aceitos atestados emitidos por empresas das
quais participem sócios ou diretores do concorrente.
b) Certificado de Posto Revendedor - ANP (Agencia Nacional de Petróleo).
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c) Licença por Adesão e Compromisso – LAC/INEMA, expedida pelo Órgão Ambiental do
Estado ou do Município em que opera a licitante.
d) Atestado de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em vigência, conforme artigo
144, § 5º da constituição Federal, concomitante com o artigo 148 da Constituição Estadual.
e) Certificado do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), emitido
via internet, no Portal da Transparência do Governo federal.
. Documentos Complementar:
a) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente
identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, conforme Anexo IV.
b) Declaração assinada pelo licitante ou representante
c) Declaração legal deste, devidamente identificado, de que o licitante não se encontra
suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme
Anexo IX.
e) DECLARAÇÃO única, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis,
constando: 1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de
impugnação;
2) Que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas
adotadas pela CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE; 3) Que obedecerá às ordens
expedidas pela CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE, durante a execução do contrato;
4) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não
figuram empregados da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE;
8. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
8.1. No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento
das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu
procurador proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os
necessários poderes para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos
os demais atos inerentes ao certame.
8.2. Aberta a sessão, os representantes legais entregarão ao pregoeiro, declaração dando ciência
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso VII do
art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (Anexo IV) e, em envelopes separados, a proposta
comercial e a documentação de habilitação.
8.3. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “A” contendo as propostas comerciais, que
deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e
cumprimento das exigências contidas no edital, e classificará as propostas dos licitantes de
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menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em
até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para cada item licitado.
8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes,
até o máximo de três, para que os representantes das licitantes participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas.
8.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes
das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos
e decrescentes. Os lances verbais serão feitos para todos os itens até o encerramento do
julgamento deste.
8.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais,
em ordem decrescente de valor.
8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor total de
item, inferiores à proposta de menor preço, com redução mínima entre os lances de 1%(um por
cento). Podendo o Pregoeiro a qualquer tempo retirar o degrau de porcentagem. A aplicação do
valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço total dos itens da Proposta.
8.9. Constatada a existência de proposta(s) inexeqüível (eis) o Pregoeiro excluirá o Licitante da
etapa de lances.
8.10. Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.11.O Pregoeiro poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer momento.
8.12. O Pregoeiro anunciará o Licitante de melhor lance, imediatamente após o encerramento da
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da
aceitação do lance de menor valor.
8.13. Definidos os vencedores de cada item, estes deverão encaminhar a documentação de
habilitação e proposta, nas formas e nos prazos estabelecidos nos itens, respectivamente.
8.14. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
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8.15. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para cada item, para
confirmação das suas condições habilitatórias.
8.16. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou
vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas
nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade
oferecida em sua proposta.
8.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicados os itens/objeto do certame.
8.18. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado os itens/objeto do certame.
8.19. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;
b) apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
julgamento.
8.20. Nas situações previstas no inciso 8.10, o pregoeiro poderá negociar diretamente com
o proponente para que seja obtido preço melhor.
8.21. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor (es) deverá (ão) apresentar ao Pregoeiro, no prazo
máximo de 48(quarenta e oito) horas após o encerramento deste Pregão, nova proposta
escrita acompanhada de nova Planilha de Preços, observando o disposto no inciso 6.2, em
conformidade com o anexo a este Edital e de acordo com o correspondente item adjudicado.
8.22. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes.
8.23. Não serão motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento
da proposta, que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes.
9. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO.
9.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação.
9.2. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, o licitante
vencedor será convidado, mediante notificação ao credenciado por qualquer meio e na sua falta
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ou de impossibilidade, será remetida via Fax para endereço constante na proposta, para
assinatura do termo de contrato, no prazo de até 05(cinco) dias, contados da notificação.
9.3. É facultado a Câmara Municipal de Nova Soure, quando o convocado não comparecer no
prazo estipulado no subitem anterior, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, entregar e
cumprir com sua proposta vencedora, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação.
9.4. A aquisição pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições
deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.
10. DAS SANÇÕES
10.1. A licitante convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar
injustificadamente a proceder à entrega, apresentar pendências junto aos cadastros da
Administração Pública, 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 a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e, será descredenciada do sistema
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4°, da Lei nº 10.520/02,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
ficando ainda sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente
atualizado, sem prejuízo das demais cominações legais.
10.2. Fica facultada a Câmara Municipal de Nova Soure, na hipótese de descumprimento por
parte da adjudicatária das obrigações assumidas, tal como, o não cumprimento do prazo de
entrega, aplicar à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta do licitante. A
multa poderá ser aplicada a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso.
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas com o objeto da Contratação correrão por conta da dotação própria da Casa
Legislativa Municipal:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 – Câmara Municipal
ATIVIDADE: 01.031.010.2.001 – Gestão e Desenv. das Ações da Câmara
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente a
aquisição do objeto, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, não se admitindo
reajuste, após a emissão da Nota de Empenho, observando-se as condições de recebimento do
objeto.
13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
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13.1. Os itens deverão ser entregues de acordo solicitações expressa do setor competente, sendo
recebidos e certificados por preposto credenciado, através de vistoria, observadas as
especificações e a exatidão contidas no edital.
13.1.1 Os materiais serão recebidos depois de certificado por preposto credenciado da Câmara
Municipal de Nova Soure, através de vistoria, observadas as especificações e a exatidão da Nota
Fiscal discriminativa, apresentada em 02 (duas) vias. Os técnicos da Câmara poderão solicitar
informações na oportunidade do recebimento, ficando o licitante obrigado a atender.
13.2. No caso de materiais rejeitados o licitante deverá providenciar a imediata troca, dentro do
prazo de 03 (três) dias corridos, sob pena de ser aplicada a multa estabelecida no subitem 10.2,
ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca. A Câmara Municipal de
Nova Soure não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos causados aos
materiais entregues e rejeitados pelo setor competente.
14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME
14.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente
justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.
14.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.
14.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimento licitatório.
15. DOS RECURSOS
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e
motivadamente de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, 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 dos autos.
15.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.3. A petição poderá ser feita na sessão, e se oral, será reduzida a termo em Ata.
15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
15.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação
ao licitante vencedor.
15.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será notificado para
entrega os materiais no prazo definido neste edital.
16. DOS CASOS OMISSOS
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16.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade
competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n° 8.666/93.
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
17.2. Reserva-se ao Pregoeiro e a equipe de apoio o direito de solicitar, em qualquer época ou
oportunidade, informações complementares.
17.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser:
a) adiada a data da abertura desta licitação;
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização,
desde que interfira na composição da proposta de preços.
17.4. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou
cancelamento de propostas após a sua entrega.
17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
17.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
17.7. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
a) Anexo I - Modelo Credencial;
b) Anexo II - Modelo Preferencial de Procuração;
c) Anexo III - Declaração (inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal);
d) Anexo IV - Declaração (inciso VII do art. 4° Lei 10.520 de 17/07/2002);
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação
f) Anexo VI - Termo de Referência;
g) Anexo VII – Declaração de empresa de microempresa ou empresa de pequeno porte;
h) Anexo VIII - Minuta de Contrato.
i) Anexo IX - Modelo de Declaração de desimpedimento de licitar

Nova Soure/BA, 10 de fevereiro de 2021.
Paulo Eduardo Saldanha da Silva
Pregoeiro Oficial
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EDITAL DE LICITAÇÃO
ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMNS
MODELO CREDENCIAL

Eu ______________________________________________________, portador do Registro de
Identidade nº ____________________, expedido pela __________, devidamente inscrito no
Cadastro
de
Pessoas
Físicas
do
Ministério
da
Fazenda,
sob
o
nº
_________________________________________,
sócio
gerente
da
empresa
_____________________________________________________________________,
credencio o Senhor(a) ____________________________________, (nacionalidade, estado
civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº _________________________,
expedido pela _________, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda, sob o nº _____________________________________, residente à
____________________________________________, como meu mandatário, para representar
esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório,
concernente a (modalidade da licitação), na forma do seu Edital.
Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no
Edital Pregão Presencial Nº 001/2021 – CMNS.

_________________, ______ de ________________ de 2021.

________________________________________________________
(nome, e assinatura do representante legal da empresa).
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMNS
ANEXO II
MODELO PREFERENCIAL DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: _______________________________________________________, por seu
representante legal Sr ____________________________________________________,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade nº ____________,
expedida pelo _________, inscrito no MF/CPF sob o nº __________________, residente e
domiciliado na cidade de __________________, com endereço _____________________, na
forma de seus estatutos - anexos, e/ou constituído na forma do instrumento de procuração
anexo.
OUTORGADO: ________________________________________________________, por seu
representante legal Sr ____________________________________________________,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade nº ____________,
expedida pelo _________, inscrito no MF/CPF sob o nº __________________, residente e
domiciliado na cidade de __________________, com endereço _____________________.
PODERES:
Assinar, em nome do outorgante o eventual contrato e demais instrumentos relativos ao
fornecimento do objeto licitado no Pregão Presencial nº 001/2021, podendo o dito procurador,
no exercício do presente mandato, praticar todos os atos necessários ao seu fiel cumprimento,
obrigando-nos e aos nossos sucessores pelo que tudo deu por bom, firme e valioso.

__________________, ________ de _______________ de 2021.

_______________________________
OUTORGANTE
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EDITAL DE LICITAÇÃO
ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMNS

D E C L A R AÇ Ã O
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
____/2021

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_________ _____de __________________ de 200__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMNS
ANEXO IV

D E C L A R AÇ Ã O

_______(Razão Social do LICITANTE)____________, inscrita no CNPJ sob o n° _(CNPJ
do LICITANTE)_, sediada na _______(endereço completo), declara, sob as penas da Lei,
para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do subitem 7 do presente
edital.

Nova Soure/BA, ____ de ____________ de2021.

_______________________________________
(Nome e assinatura do Declarante)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
001/2021

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n.
10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de
serem aplicadas.

_______ _____de __________________ de 200__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

Edital de Licitação Pregão Presencial nº 001/2021

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GYDZ5RUSRD/YDBPIASVSXW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
10 de Fevereiro de 2021
22 - Ano - Nº 320

Nova Soure

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
CNPJ: 04.865.130/0001-48

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMNS
ANEXO VI
COMBUSTÍVEIS
N

01
02
03
04

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

Etanol Hidratado
Gasolina comum
Óleo Lubrificante 5W40
Óleo Lubrificante 5W30

UND

QNT.

Lt.
Lt.
Lt
Lt

1.500
17.000
100
50

V. UNIT

V. TOTAL

Declaro que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita
execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra
especializada ou não, segurança em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação
social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, sem que
lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Prefeitura Municipal de Nova
Soure/BA, nem qualquer outro pagamento adicional.
Obs: A presente licitação será de menor preço por ITEM, onde a empresa que deixar de cotar 1
(um) item do referido lote, terá sua proposta desclassificado.
Declaro, ainda, que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Presencial n.º ___/2021,
bem como tenho conhecimento do local – Centro de Nova Soure/BA e das condições técnicas
que condicionam à execução dos serviços onde será realizado.
Local,........ de................de 2021.

Assinatura do Representante Legal Nome da Empresa
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMNS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRENSA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Pelo presente a empresa (qualificação completa), neste ato representado pelo (nome do
representante legal e qualificação completa), (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com
nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a participar do certame acima referenciado e exercer os
direitos previstos na legislação e no Pregão Presencial nº 001/2021, realizado pela Câmara Municipal de
Nova Soure.

.

NOVA SOURE/BA, ____ de ____________ de 2021.

_______________________________________
(Nome e assinatura do Declarante)
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMNS

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO
MINUTA INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº ___/2021.
TERMO DE CONTRATO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL
DE NOVA SOURE.
Contrato celebrado entre a Câmara Municipal de Nova Soure, pessoa Jurídica de Direito
Público, CNPJ/MF 04.865.130/0001-48, com sede na Praça Nosso Senhora da Conceição, s/nº,
Centro, Nova Soure - Bahia, aqui representada pelo Presidente, Sr. Ítalo Goes Santos,
doravante
designado
CONTRATANTE
e,
de
outro
lado,
________________________________________,
inscrita
no
CNPJ,
sob
o
________________sediada na ___________________________, neste ato representada
_______________________,doravante designada CONTRATADA, para a execução do objeto
descrito na Cláusula primeira – Do objeto.
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto
contratado, descrito abaixo, constante do Pregão Presencial nº 001/2021, regendo-se pela Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, as quais as
partes sujeitam-se a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 - Contratação de empresa para a aquisição de combustíveis e outros derivados de

petróleo para abastecimento dos veículos da frota da Câmara, conforme
especificações e quantitativos constantes do Anexo V, deste Edital Pregão
Presencial n° 001/2021, que deste ficam fazendo parte para todos os fins e efeitos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO:
2.1 - Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Presencial nº ___/2021, vinculando-se,
ainda, à Proposta da contratada e demais documentos constantes do Processo que,
independentemente de transcrição, são partes integrantes e complementares deste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO CONTRATO:
3.1. A CONTRATADA será considerada, para fins deste Contrato, como prestação de serviços
de apoio administrativo, sendo os serviços em absoluta subordinação ao Presidente da Câmara
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Municipal de Nova Soure, não ensejando qualquer vínculo empregatício com o
CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
4.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
I – Pagar a contraprestação financeira ajustada;
II – Prestar as informações, documentos e esclarecimentos necessários ao correto cumprimento
do ajustado pela CONTRATADA;
III – Garantir acesso à sua documentação contábil dos períodos provenientes;
IV – Garantir acesso da CONTRATADA à sede do Setor Contábil e Controladoria Interna da
câmara Municipal de Nova Soure, quando pertinente para o cumprimento de suas obrigações
contratuais, bem como a utilização de equipamentos para o desenvolvimento dos serviços;
V – Publicar, sob suas expensas, o extrato deste contrato na sua Imprensa Oficial.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. A CONTRATADA obriga-se a:
I – Desempenhar os serviços enumerados na CLÁUSULA 1ª com todo zelo, diligência e
honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE,
sem prejuízo da dignidade e independência profissionais;
II – Apresentar as faturas/notas fiscais, correspondente aos serviços prestados;
III – Responder pelos encargos fiscais decorrentes desta contratação;
IV – Notificar a CONTRATANTE por escrito de todas as ocorrências que possam acarretar
embaraça na prestação do que foi contratado;
V – Responsabilizar-se por todos os documentos a ele entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem
sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou
inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus
prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso;
VI - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições e qualificação exigidas na contratação dos serviços;
VII - Não assumir nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação
inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou
decorrente do desrespeito à orientação prestada;
VIII - Não transferir o presente CONTRATO em hipótese alguma.
IX – A responder pelas obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente Contrato, ficando o
CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO E PAGAMENTO:
6.1. O valor global do contrato é de R$_______(_________________), conforme prestação dos serviços.
Parágrafo Primeiro. O pagamento será realizado mediante apresentação da competente nota fiscal, até o dia 10 do
mês subsequente a assinatura do contrato. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto”
pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal ou Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTES:
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7.1. Não será admitido reajuste antes de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Primeiro. O valor do contrato em caso de prorrogação e dos pagamentos diferidos no
tempo será reajustado pelo IPCA e, na sua falta, do IGP-M. Não tendo sido divulgado o índice
relativo aos exatos meses em questão, o reajuste será realizado pelos últimos meses divulgados.
CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA:
8.1. O prazo de execução dos serviços será até 31/12/2021, iniciando-se na data da sua
assinatura, resguardada a possibilidade de prorrogação em razão da natureza contínua do
objeto, tudo nos exatos termos do art. 57 da Lei nº 8666/93 e mediante termo aditivo.
CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÕES
9.1. Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n.
8.666 de 21 de junho de 1993, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem
crescente.
CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES:
10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ou por danos que lhe causar, a
CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, depois de observada a defesa prévia na forma
da lei, as seguintes sanções, conforme a gravidade da inexecução:
I – advertência por escrito;
II – Multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato inexecutado;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitações, por período não superior a 05
(cinco) anos;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, que será concedida sempre que houver reparação total dos prejuízos resultantes e,
se o caso, após o prazo da punição aplicada em razão do inciso anterior.
Parágrafo Primeiro. As punições dos incisos II, III e IV podem ser aplicadas cumulativamente,
dependendo da gravidade da inexecução.
Parágrafo Segundo. O valor da multa aplicada poderá ser descontado da remuneração ajustada.
Parágrafo Terceiro. Em caso de atraso na prestação dos serviços, a multa será de 1% (um por
cento) por dia de atraso, até atingir o percentual máximo e ensejar a rescisão culposa.
Parágrafo Quarto. Para a aplicação das penalidades aqui previstas o CONTRATADO será
notificado para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir da notificação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO:
11.1 reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º
8.666/93, este Contrato poderá ser rescindido ainda:
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I- Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II- Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de
sua execução.
Parágrafo Primeiro. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo,
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja
conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§
1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo. Poderá, também, ocorrer à rescisão amigável deste contrato, por acordo
entre as partes, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde
que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1º, da Lei
Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 – Câmara Municipal
ATIVIDADE: 01.031.010.2.001 – Gestão e Desenv. das Ações da Câmara
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
12.1. As despesas deste contrato correm à conta da seguinte dotação orçamentária:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS:
13.1 - Os casos omissos neste Contrato resolver-se-ão de acordo com as disposições da Lei de Licitações e da Lei
Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO:
14.1. As demandas oriundas deste contrato serão resolvidas pela Comarca de Nova Soure, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões
oriundas da interpretação e execução do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e para
um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias.
Nova Soure/BA, ____ de __________ de 2021.
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:
1. ________________________________________________
2.

________________________________________________
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