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PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº  2017_313 

 

I – REGÊNCIA LEGAL:  Regulamento de Licitações e Contratos.   

II - MODALIDADE:  Pregão Presencial  

III - PROCESSO Nº  2017_313 

IV - TIPO:  Menor Preço por Lote  

V – FORMA DE FORNECIMENTO: ENTREGA PARCELADA – CIF/SÃO DESIDERIO -BA 

VI – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES:  

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 11 de abril de 2017 
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 11 de abril de 2017 às 08:30 horas (Horário Local) 
 

COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL 
 

Recebi da Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA – Comissão Permanente de Licitação, o Edital Nº 
003/2017 – PREGÃO PRESENCIAL, tipo - MENOR PREÇO POR LOTE, cuja realização (abertura da 
sessão de lances), dar-se-á às 08:30 horas (Horário Local), do dia 11 de abril de 2017,  no 
Prédio Sede da Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA situado a Praça Emerson Barbosa nº 01, 
Centro, São Desiderio/BA.  

 
Objeto: Constitui objeto desta licitação a fornecimento de Combustíveis para o Abastecimento, 
Lubrificantes e Filtros destinados a  frota de veículos automotivos e maquinas  municipais na Sede 
deste Município, descritos e especificados no ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA deste edital. 
 

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

TEL: ___________________________________  FAX: ________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________NOME 

PESSOA PARA CONTATO RESPONSÁVEL: 

_________________________________________CPF:________________________ 

Local    de    de  2017. 

____________________________________________________________ 

Assinatura, e Carimbo do CNPJ. 

 
RETIRADA DO EDITAL VIA SITE 

 
Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá repassar este 
FORMULÁRIO/RECIBO, devidamente preenchido, para a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
através do  E-mail . www.licitacao@saodesiderio.ba.gov.br , com 24 horas antes da abertura dos 

envelopes, para que a  Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA – Setor de Licitação, possa  
comunicar eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais, aos licitantes cadastrados para esta LICITAÇÃO, via e-mail. Não sendo este, 
requisito para participação. 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA  – Setor de Licitação 
(Comissão Permanente de Licitação) situada a Praça Emerson Barbosa  , centro , São Desiderio-BA, da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017_313 

 

 

O Município de São Desidério, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. Jose Carlos Amâncio 

Oliveira , e sua equipe de apoio, designados pela Portaria Municipal nº 018/2017, de 02 de 

janeiro de 2017, torna-se pública a realização de licitação, na modadlidade Pregão 

Presencial, tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

1. REGÊNCIA LEGAL: 

 

Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº 10.520/02,  

Decreto Municipal nº 019 de 21 de agosto de 2006 e, subsidiariamente, à Lei nº 

8.666/93, com suas alterações posteriores, leis Complementares 123/2006 e 

147/2014 , no que for pertinente. 

2. UNIDADES INTERESSADAS: 

Secretaria Municipal de  Administração 

3. MODALIDADE: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 

4. TIPO DE LICITAÇÃO 

MENOR PREÇO:  

(     ) POR ITEM / (X ) POR LOTE / (    ) GLOBAL 
5. OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO, LUBRIFICANTES E FILTROS 

DESTINADOS A  FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MAQUINAS  MUNICIPAIS NA SEDE 

DESTE MUNICÍPIO, DESCRITOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA 

DESTE EDITAL. 

6. O Local e data do recebimento pelo pregoeiro, e da abertura das propostas de preços, 

envelopes A, e dos  documentos relativos à habilitação, envelope B, ocorrerá no dia: 11 de 

abril de 2017, às 08:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de São 

Desidério 

7. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

Secretarias Municipais Diversas. 

 

8. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital: 

O Edital e cópias adicionais poderão ser adquiridos no site da Prefeitura Municipal de São 

Desidério, www.saodesiderio.ba.gov.br / editais ,  seja informado à prefeitura municipal de 

São Desidério, via e-mail ou via licitacao@saodesiderio.ba.gov.br , para que possam ser 

comunicados sobre possível alterações que se fizerem necessárias. A prefeitura municipal de 

São Desidério não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento, 

àqueles que não confirmarem, pelos meios expostos a retirada do edital. qualquer dúvida, 

contato através dos telefones: (77)3623-2145  

 

 

PREGOEIRO – Jose Carlos Amâncio Oliveira   

PORTARIA nº 018/2017 de 02 de janeiro de 2017 
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9.0 OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

9.1 – fornecimento de Combustíveis para o Abastecimento, Lubrificantes e Filtros 

destinados a  frota de veículos automotivos e maquinas  municipais na Sede deste 

Município, descritas e especificadas no ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DESTE EDITAL. 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

10.1 - Somente poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo 

pertinente ao objeto desta licitação, que cumprirem com todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, que apresentarem 

propostas através de envelopes lacrados, no período compreendido pela data da públicação 

do edital e o momento anterior à abertura da sessão pública de lances. 

 

 10.2 - Não poderão participar da presente licitação: 

 

a)  Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição, sendo 

vedada também a participação de firma cujo dirigente majoritário seja acionista de 

outra empresa do mesmo ramo, também concorrente nesta licitação; 

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

c) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

d) Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal de São 

Desidério-BA. 

 

11. DO CREDENCIAMENTO 

 

11.1 – Para participar do pregão, os interessados deverão procurar a Prefeitura Municipal 

de São Desidério – BA, setor de licitação situada na Praça Emerson Barbosa nº 66 , São 

Desiderio - Bahia, CEP: 47820-000, Tel. (77) 3623.2145. 

 

11.2 - O proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, 

pessoalmente ou por um representante que, devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 

representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a 

Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

11.3 - O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação de documento de identidade, 

se proprietário, ou, se representante, procuração por instrumento público ou particular 

atribuindo poderes expressos para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário 

ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 
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11.4 – Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 

munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital.  

 

11.5 - A ausência desta documentação implicará de imediato, na impossibilidade da 

formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de 

interpor recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar 

durante os trabalhos. 

 

11.6 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser 

apresentada declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais 

para a qualificação como microempresas ou empresa de pequeno porte, estando 

aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementar n° 123/06. 

11.7 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, o seu 

representante legal deverá apresentar declaração de que não incorre em nenhuma 

das hipóteses previstas no § 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06. 

12. Deverá apresentar-se no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os 

representantes credenciados das Proponentes onde deverão entregar, simultaneamente, ao 

Pregoeiro ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, 

em 03 (três) envelopes fechados, distintos e numerados de “A”, “B” e “C”,  na forma dos 

sub-itens abaixo: 

 
PREFEITURA MUN. DE SÃO DESIDÉRIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 
DATA: 11 de abril de 2017 horário: 08:30 horas 
ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE – (NOME DA EMPRESA) 
CNPJ Nº___________________ 
 

PREFEITURA MUN. DE SÃO DESIDÉRIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 
DATA: 11 de abril de 2017 horário: 08:30 horas 
ENVELOPE “B” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE – (NOME DA EMPRESA) 
CNPJ Nº___________________ 

 
PREFEITURA MUN. DE SÃO DESIDÉRIO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 
DATA: 11 de abril de 2017 horário: 08:30 horas 
ENVELOPE “C” – DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
PROPONENTE – (NOME DA EMPRESA) 
CNPJ Nº___________________ 

Credencial , copias do  CNPJ, Copia do Contrato Social  que conte a assinatura do sócio 

credenciador do preposto , RG e CPF dos sócios  , Todos documentos devidamente autenticados  

 

12.1 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 

realização desta licitação na data mencionada no item 6.0, o evento será automaticamente 
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transferido para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de 

nova comunicação. 

12.2 – Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser 

apresentados em original, ou por cópia autenticada por tabelião, pelo pregoeiro ou por 

servidor integrante da equipe de apoio da Prefeitura Municipal de São Desidério. 

 

12.3 – A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou servidor integrante da equipe de 

apoio, poderá ser efetuada, em horário de expediente, no setor de licitação situada Praça 

Emerson Barbosa 66 , São Desiderio - Bahia, CEP: 47820-000 Fone/Fax 77-3623.2145. 

 

12.4 – O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e habilitação, 

deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que faturará e fornecerá o objeto da 

licitação. 

 

12.7 – Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-smile.  

 

13. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE A) 

 

13.1 – O ônus de comprovação da exequibilidade caberá exclusivamente ao licitante, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos 

durante a sessão pública. 

 

13.2 – A apresentação da(s) proposta(s), implicará plena aceitação, por parte do licitante, 

das condições estabelecidas neste edital e seus Anexos. 

 

13.3 – A “Proposta de Preço” – ANEXO III, prevista no edital, deverá ser anexada à 

Proposta, cujos valores deverão ser idênticos, considerando obrigatório conter os seguintes 

requisitos: 

 

I - Ser apresentada no padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de São Desidério, Anexo 

III deste edital, Preço Unitário e Total para cada Lote, em moeda corrente do país, em 

algarismo com no máximo três casas decimais (Ex. R$ 5,333); 

 

II - Apresentar a descrição do item ofertado, bem como preços completos, computando 

todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os 

impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto licitado e constantes da proposta, ficando a licitante obrigada a 

fornecer o objeto pelo valor resultante de sua proposta/lance verbal; 

III - Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse 

prazo será considerado como tal.  

 

IV - Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 

completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este ultimo, se houver; 
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VI - É obrigatório informar a marca dos itens cotados; 

 

13.2 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor 

unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 

 

13.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

 

13.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 

convocatório. 

 

13.5 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

 

13.6 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao 

preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos 

termos originais ofertados. 

 

13.7 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 

implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem 

prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no 

preâmbulo deste edital. 

 

13.8 – Da licitante vencedora de cada lote serão exigidas a apresentação da PROPOSTA DE 

PREÇOS – ANEXO III, com os respectivos valores readequados ao valor total 

representado pelo lance vencedor, a partir do encerramento da sessão de lances e 

obrigatoriamente o encaminhamento do original, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

13.9 - A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio-proprietário da empresa, 

ou seu representante legal, desde que seja anexada a procuração. 

 

13.10 - A critério do Pregoeiro, o prazo de entrega poderá ser prorrogado. 

 

13.11 - Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta 

vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado 

pela Administração, assim concordar. 

 

14 – HABILITAÇÃO ______________________________________ 

 

14.1- A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de: 

14.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

14.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou sua consolidação e 

posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na Junta Comercial e, em se 

tratando de sociedade por ações, estatuto social, acompanhado da ata de eleição de sua 

atual administração, registrados e publicados; 

14.1.4. Cópia autenticada do CPF e RG dos sócios (administradores);  
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14.1.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

14.1.6. 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 exigir; 

14.2 - Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação de: 

 

14.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

14.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

14.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional,   expedida pela Secretaria da 

Receita Federal; 

14.2.4. Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da 

jurisdição fiscal do estabelecimento do fornecedor; 

14.2.5. Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), consoante disposição do artigo 195, parágrafo 3º,da Constituição Federal; 

14.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT – Tribunal Superior do Trabalho 

TST. 

14.2.7 -  Alvara de Funcionamento  2016/2017 e ou comprovante de pagamento de 2017.  

14.2.6. As Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempresas (ME) poderá ser 

beneficiadas conforme a Lei Complementar nº 123/2006 e lei complementar 

147/2014 ,  Art. 42 a 45, na regularidade fiscal. 

 

14.3 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante aparesentação de: 

14.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o  arrematado (objeto) desta licitação, através da apresentação de no mínimo 02 

(dois)  atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, com prazo 

de 90  (noventa) dias da data de sua emissão. 

14.3.2. O Certificado de Posto Revendedor emitido pela ANP  –  (Agencia Nacional do 

Petróleo), deverá contar, data de validade, número de autorização, Código de controle do 

certificado, número de  despacho, data da publicação, conforme os termos da Portaria ANP 

nº 116, de 05 de junho de 2000 e a Portaria nº 32 de 06 de março de 2001. 

14.3.3 – Comprovação da existência da Licença Ambiental  ( Copia Autenticada) em 

plena vigência , não aceitamos protocolo. 

  

14.4 - A Qualificação Econômico - Financeira, será comprovada mediante apresentação 

de: 

14.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 2016, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, ou seja, patrimônio líquido igual ou superior a R$ 300.000,00 ( trezentos  mil 

reais) , vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. Devidamente assinado pelo contador e com  o selo Conselho 
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Regional de Contabilidade  ( CRC) /ou Certidão do Conselho de Quitação com a entidade de 

classe , e registrado junto a Junta Comercial (JUCEB ) .O índice aqui admitido será o IGPM – 

Índice Geral de Preços Médios, publicados pela Fundação Getúlio Vargas. Deverá também 

possuir os seguintes índices mínimos aferidos nas condições acima. 

a) Copia do livro diário devidamente autenticada  na Junta Comercial  da sede  ou domicilio  

da proponente, ou outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

b) As empresas com  menos de um exercício financeiro  devem  cumprir a exigência  deste 

item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do ultimo Balanço Patrimonial 

levantado, conforme o caso. 

 

14.4.2. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no 

balanço patrimonial, os índices que medem a situação financeira (Liquidez Geral, Liquidez 

Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes fórmulas. 

 

1) ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  1,00 

 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    .  

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

2) ILC – ÍNDICE DE  LIQUIDEZ CORRENTE :   1,00 

 

ILC =  Ativo Circulante   . 

  Passivo Circulante 

 

3) GRAU DE ENDIVIDAMENTO    0,48 

GEG =  Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo  

                                     Ativo Total 

 

14.4.3. Declaração de que a empresa não sofre qualquer ação que comprometa sua 

estabilidade econômica financeira, firmada por profissional devidamente registrado e 

comprovadamente quite perante o Conselho Regional de Contabilidade. 

 

14.4.4. Certidão negativa de falência ou concordata , e/ou Recuperação Judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

14.4.5. Toda documentação acima citada, quando apresentada em cópias xerográficas 

legíveis , deverão obrigatoriamente ser autenticadas em cartório e/ou comissão permanente 

de licitação dois dias antes da abertura da Licitação. 

 

14.5 – Das disposições gerais da habilitação: 

 

14.5.1. A matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou representante, constitui uma unidade 

cadastral distinta e, para efeito de apresentação do documento exigido no item acima, este 

pressuposto deverá ser observado. 

14.5.2. Caso a empresa não seja fabricante do produto, apresentar Declaração de 

Corresponsabilidade do mesmo, ou do seu distribuidor autorizado. 
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14.5.3. Declaração sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer fatos impeditivos da sua 

habilitação, conforme ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO; 

 

14.5.4. Declaração, sob as penas da Lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, conforme ANEXO V; 

 

14.5.5. As declarações de que tratam os subitens 14.5.1; 14.5.2; 14.5.3 e 14.5.4 deverão 

ser devidamente assinadas pelo sócio-proprietário da empresa, ou seu representante legal, 

desde que seja anexada a procuração. 

 

14.5.6. O licitante poderá entregar ao Pregoeiro o envelope da documentação ou 

apresentá-los através do representante credenciado;  

 

14.5.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

 

14.5.8. Os documentos acima referenciados deverão conter o mesmo número de CNPJ, os 

quais deverão corresponder ao CNPJ constante da proposta da licitante. 

 

14.5.9. Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade explicitam, 

serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de suas 

emissões. 

 

14.5.10. Serão inabilitadas a(s) empresa(s) que não atender (em) ao item 14 deste Edital. 

 

15. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

15.1 - No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas 

as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o 

Pregoeiro, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, de cada 

licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas, 

sendo registrados em ata os nomes das licitantes: 

 

a) A Procuração do representante da empresa, juntamente com os documentos 

pessoais do mesmo; 

b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou 

da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes 

para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

c) Os envelopes de “A” (Proposta de Preços), “B” (Documentos de Habilitação) e “C” 

(Domunetação de Credenciamento) devidamente identificados e lacrados; 

d) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 

(para as licitantes que assim se enquadrarem), conforme o item 11.6. 
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15.2 - Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 

Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 

admitidas novas licitantes ao certame. 

 

15.3 - Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 

credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas 

folhas. 

 

15.4 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro; 

16. DO JULGAMENTO 

 

16.1 - O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas 

e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço 

do objeto deste Edital. 

 

16.2 - A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de 

todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das 

licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade 

da proposta da primeira classificada, quanto ao valor. 

 

16.3 - Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de 

preços. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante que desejar efetuar ligações para 

consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo 

perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances. 

 

16.4 - Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação 

caso o preço do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao 

mercado, quando este tiver interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado. 

 

16.5 - A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 

apresentados no envelope “B”, “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em 

primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

 

16.6 - Etapa de Classificação de Preços: 

 

16.7 - Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 

 

16.8 - O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos 

valores ofertados. 

 

16.9 - O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem decrescente, de 

todas as licitantes. 

 

16.10 - O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes 

que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10 %(dez 
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por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances 

verbais. 

 

17. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

17.1 - Incumbirá à licitante acompanhar as operações durante a Sessão pública do 

certame, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de seu representante. 

 

17.2 - Ao ser aberta a etapa competitiva (Sessão Pública) pelo Pregoeiro, os licitantes com 

propostas aceitas, deverão encaminhar lances exclusivamente, sendo imediatamente 

informada do recebimento e do valor do lance. 

 

17.3 - As licitantes poderão oferecer durante a Sessão pública, lances sucessivos, pelo 

valor total de cada lote, observando as regras de aceitação dos mesmos. 

 

17.4 - Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 

tenha sido anteriormente registrado pela equipe de apoio. 

 

17.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

17.6 - Durante o transcurso da Sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes. 

 

17.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais para 

aquele objeto, ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa 

competitiva. 

 

17.8 - O fechamento do lote pelo Pregoeiro será precedido de 3 (três) marteladas. No 

intervalo de tempo entre uma martelada e outra, mínimo de 3 segundos. Se algum 

Participante ofertar lance, a contagem das marteladas será zerada, recomeçando o 

fechamento. Com a terceira martelada, o lote é negociado pelo valor do último lance. 

 

17.8 - Antes do encerramento da Sessão de lances do pregão, o Pregoeiro deverá divulgar 

na Sessão, os nomes dos Licitantes classificados em cada lote. 

 

17.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 

expressamente a respeito. 
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17.10 – Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 

verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 

 

17.11 – Ocorrendo situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a 

administração. 

 

17.12 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 

desistente às sanções administrativas constantes do item 26, deste Edital. 

 

17.13 - Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega do objeto 

condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste 

Pregão. 

 

17.14 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 

na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

 

17.15 - Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro 

empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06 e Lei 147/14  

, serão observado o seguinte: 

 

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as 

propostas apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada 

apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei complementar. 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade 

de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a 

notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 

a) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

b) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e 

empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta. 

c) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

 

17.16 - Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação: 
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17.17  - Efetuados os procedimentos previstos neste Edital, e sendo aceitável a proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos 

“Documentos de Habilitação” desta licitante. 

17.18 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para 

a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o 

estabelecido neste edital, será inabilitado. 

 

17.19 - As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

 

17.20 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa 

ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma 

restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas, com efeito, negativa. 

 

Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

 

17.21 - Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na 

hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade 

titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que 

improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

 

17.22 - Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 

subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o 

objeto do certame, pelo Pregoeiro.  

 

17.23 - Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 

licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a 

ordem de classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos 

interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e 

pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 

17.24 - Encerrada a etapa de lances da Sessão pública, a licitante detentora da melhor 

oferta em cada lote, comprovará a situação de regularidade ao Pregoeiro e sua Equipe de 

Apoio. Esta comprovação dar-se-á mediante apresentação da documentação original ou 

cópia autenticada. E às propostas com os novos valores das empresas vencedoras em 48 

(quarenta e oito) horas a partir do final da Sessão em atenção – PREGÃO PRESENCIAL Nº 

003/2017,  na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, 

será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada 

vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente da 
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Prefeitura Municipal de São Desidério, para homologação do certame e decisão 

quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão 

encaminhados a Procuradoria Municipal para apreciação e parecer que subsidiará a decisão 

da Autoridade, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante 

vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

 

18. DAS AMOSTRAS E PARECER TÉCNICO_____________________________ 

 

18.1 - Para efeito de adjudicação deste Pregão, o Pregoeiro encaminhará o processo à 

Secretaria Municipal de Administração, a fim de que seja emitido Parecer Técnico referente 

à proposta vencedora, podendo, se julgar necessário, quando  solicitada  AMOSTRAS dos 

produtos. 

 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL___________________________________ 

 

19.1 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 

acordo com os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a 

petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelos 

telefones (77) 3623-2145. 

 

19.2 - Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 

respectivos prazos legais. 

 

19.3 - Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

20. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

20.1 - Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, no prazo 

máximo até o dia útil seguinte ao que o licitante for declarado vencedor, com registro em 

ata da síntese das suas razões, podendo apresentar as razões do recurso 03 (três) dias 

úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 

igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

20.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante no prazo descrito no item 

anterior, ao final da sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a 

adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora. 

 

20.3 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 

direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.  

 

20.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.     

 

20.5 - A decisão do pregoeiro sobre o recurso deverá ser motivada e submetida à 

apreciação da autoridade responsável pela licitação. 
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20.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

20.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala 

da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Desidério.  

 

20.8  -  A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará 

as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 

expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 

sessão. 

 

20.9 - Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente 

apresentadas. 

 

21. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO______________________________ 

 

21.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre 

que não houver recursos ou após o julgamento dos mesmos, caso existam.  

 

21.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo 

pregoeiro. 

 

21.3 - O (s) Licitante (s) vencedor (es), será (ão) convocado (s) pela PROCURADORIA 

GERAL DO MUNÍCIPIO, para a assinatura do Contrato dos respectivos Fornecimentos. 

 

 

22. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

22.1 - As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 

licitante vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições 

estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante 

vencedor. 

 

22.2 - A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que 

deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir da 

convocação. 

 

22.3 - O prazo estipulado no subitem 20.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado aceito pela Administração Municipal. 

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

02.01.000 – Gabinete do Prefeito  

2.002 – Coordenação das Atividades Municipais  

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.01.001 – Procuradoria Jurídica do Município. 
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2.003- Manutenção da Procuradoria Geral do Município 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.01.002 – Coordenação de Controle Interno 

2.004 – Manutenção do Sistema de Controle Interno. 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.01.003 – Núcleo de Programas Estratégicos 

2.005 – Manutenção das ações do Núcleo de Programa Estratégicos 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.01.000 – Gabinete do Prefeito  

2.006 – Manutenção  das Ações do Gabinete do Vice Prefeito   

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.02.000 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.  

2.008 – Desenvolvimento das Ações de Administração e Planejamento   

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.03.000 – Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.  

2.011 – Desenvolvimento das Ações de Gestão Tributaria e Fiscal   

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.04.000 – Secretaria Municipal Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos 

2.015 – Gestão das Ações de Infraestrutura , Transporte e Serviços  

2.018 –Manutenção do Sistema Viário 

2.019 – Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua  

2.020 - Desenvolvimento das Ações do CIDE  

2.021 – Desenvolvimento das Ações do Royalties /CCFEM/FEP/CFH 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.05.000 – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 

2.025 – Gestão das Ações de Agricultura e Abastecimento 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.06.000 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 

2.030 – Gestão das Ações de Fundo de  Meio Ambiente  

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.07.000 – Secretaria Municipal de Educação 

2.031 – Apoio as Atividades Educacionais 



Prefeitura Municipal de São Desidério 
CNPJ   13.655.436/0001-60  -   www.saodesiderio.ba.gov.br 

Praça Emerson Barbosa nº 01 – Centro - CEP 47.820-000 
Tel77)3623-2145 Fax-3623-2239 

SÃO DESIDÉRIO – BAHIA 
 
 

 

 

2.034 – Desenvolvimento  das ações do ensino Fundamental –Rec Próprios  

2.051 – Desenvolvimento das ações do Ensino Básico  40% 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.08.001 – Fundo Municipal de Saúde  - FMS 

2.053 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde – Rec. Próprios 

2.066 – Gestão das Ações do SAMU 192 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.09.001 – Fundo Municipal de Assistência Social 

2.069 – Gestão do Fundo Municipal de Ação Social – FMAS – Rec. Próprios 

2.071 – Desenvolvimento do Programa Bolsa Família IGD/SUAS  

2.072 – Desenvolvimento do PFCM-Piso Fixo de Media Complexidade –PAEFI 

2.072 –Desenvolvimento das Ações do CRAS 

2.074 – Desenvolvimento das  ações do PACI 

2.075 – Desenvolvimento do Programa Bolsa Família/IGDBF  

2.076 – Gestão das ações do Sistema de Fortalecimento de Vinculos –SCFV 

2.077 – Gestão do Programa BPC na Escola 

2.078 –Gestão das Ações da Equipe Volante  

2.079 – Desenvolvimento ações do CRAS – Estado 

2.081 – Desenvolvimento das ações do PAC I – piso de Alta Complexidade  I Abrigo –

Estado. 

2.082 – Desenvolvimento do PBV II – Piso Variável - Estado  

2.083 – Gestão  dos Recursos do FNAS e FEAS - outros 

2.084 – Desenvolvimento das Ações do Conselho de Assistência social 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.10.001 – Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 

2.093 – Desenvolvimento das Ações de Esporte e Lazer  

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos,  prevista em Lei Orçamentária para 

o exercício de 2017  

 

24.  DO FORNECIMENTO 

 

24.1 – Os produtos serão fornecidos parceladamente, durante um ano, de acordo com a 

respectiva requisição de fornecimento, e entregue pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. 

 

25. DA FORMA DE PAGAMENTO_____________________________________ 

 

25.1 – O pagamento do valor referente ao fornecimento dos combustíveis será efetuado, 

após conferencia das guias de fornecimentos, e mediante apresentação das Notas Fiscais 

expedidas e separadas por Secretaria solicitante, sendo certo que não será efetuado 

pagamento nos 15 (quinze) primeiros úteis de cada mês; 
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25.2 - O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal / Fatura, 

e certidões negativas da Fazenda  Federal , Estadual,  Municipal, FGTS, e CNDT , todas 

devidamente conferidas pelo servidor público responsável, certificando-se das quantidades 

fornecidas.  

 

25.3 - No caso de incorreção na entrega e recebimento ou nos documentos apresentados, 

inclusive na Nota Fiscal, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções 

necessárias, sendo automaticamente alteradas as datas de vencimento, não respondendo a 

CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 

 

25.4  - Não será efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

26. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

26.1 – A CONTRATADA se compromete a realizar os fornecimentos requisitados de acordo 

com as especificações previstas no ANEXO III do edital e em consonância com a respectiva 

proposta de precos. E ainda: 

 

26.2 - Garantir a qualidade de cada lote arrematado, quando da entrega do objeto licitado, 

obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem 

quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento das referidas propostas. 

 

26.3 - Não será emitido o correspondente Termo de Recebimento dos bens  sem que haja a 

total aceitabilidade do objeto em questão. 

 

26.4 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

26.5 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 

pela CONTRATANTE. 

 

26.6 - Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento. 

 

26.7 - A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos no fornecimento ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste edital, conforme previsto no artigo 65 § 

1º da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 

26.8 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATANTE 

 

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento deste Contrato. 

III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 

e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
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IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento. 

 

27. DAS PENALIDADES____________________________________ 

 

27.1 – Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante 

vencedor à multa de mora de 10% (dez por cento) ao mês de juros, sobre o valor da 

Nota Empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso; 

 

27.2 - A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração cancele 

unilateralmente o contrato de fornecimento e aplique outras sanções previstas na Lei nº. 

8.666/93. 

 

27.3 - Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em 

razão do descumprimento de quaisquer condições avençadas em relação ao objeto desta 

licitação, a Administração poderá, garantir a ampla defesa e o contraditório aplicando as 

seguintes pensalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos de ponto percentual) do valor total do 

contrato por dia de atraso e limitados ao trigésimo dia, no caso de descumprimento dos 

prazos; 

 

c) Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração de qualquer cláusula 

ou condição do contrato, exceto pelo descumprimento dos prazos 

 

d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 

 

e)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

27.4 – Se o licitante, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

27.5 - A sanção de advertência de que trata o item 26.3. Inciso I poderá ser aplicado nos 

seguintes casos: 

 

27.5.1. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 

defeitos observados na prestação dos serviços; 

 

27.5.2. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento das 

Secretarias Municipais, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.     

 

27.6 – A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e 

for verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração 
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pública. Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula do 

edital, tenha causado transtornos no desenvolvimento dos Serviços das Secretarias 

Municipais.  

 

27.7 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 

Administração no sentido da aplicação da pena.  

 

27.8 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 

conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado 

judicialmente.  

 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

28.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendendo os interesses públicos e o 

da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

 

28.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as 

exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão 

e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como 

a finalidade e a segurança da futura contratação. 

 

28.3 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo. 

 

28.4 - Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, 

nos termos do item 29.6 e a homologação do resultado desta licitação não implicará em 

direito à contratação. 

 

28.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do início e inclui-

se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente 

normal na Prefeitura Municipal de São Desidério, exceto quando for explicitamente disposto 

em contrário. 

 

28.6 - O Prefeito Municipal de São Desidério poderá revogar a presente licitação por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

28.7 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 

do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

prejudicar a formulação das propostas. 
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28.8 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente exclusivamente o Foro da Comarca de São Desidério-Ba. 

 

28.9 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.  

 

28.10 - Para cumprimento do estipulado nesta licitação, a Administração utilizará Nota de 

Empenho, sendo que todas as condições são as estabelecidas neste edital e seus Anexos; 

 

29 - Fazem partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

 

29.1 - ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA; 

29.2 - ANEXO II - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  (ENVELOPE A);  

29.3 - ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA  (ENVELOPE A); 

29.4 - ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS 

(ENVELOPE B); 

29.5 - ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS (Lei 

nº 9.854, de 27/10/99)  (ENVELOPE B); 

29.6 -ANEXO VI – MODELO DE MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO; 

29.7 – ANEXO VII – MODELO DA CREDENCIAL (ENVELOPE C)  

29.8  -  ANEXO VIII - MODELO DA DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-

FINANCEIRO ( ENVELOPE  B); 

29.9 – ANEXO IX – MODELO DA DECLARAÇÃO DANDO O CONHECIMENTO E 

ENQUADRAMENTO  ( ENVELOPE B);  

29.10  - ANEXO X  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ; 

29.11  - ANEXO  XI - MODELO  DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA. 

 

30 - O resultado da presente licitação e quaisquer decisões tomadas pelo Pregoeiro e sua 

Equipe de Apoio, serão afixados no quadro de avisos da proponente.  

 

30.1 - É vedada a exigência de: 

I - Garantia de proposta (caução); 

II - Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participar no certame; 

III - Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que 

não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e os custos de utilização de 

recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 

 

30.2 -  Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na Sala da Comissão 

Permanente de Licitação – Praça Emerson Barbosa nº 66 - São Desiderio, Bahia, CEP: 

47820-000-  telefone /77- 3623-2145, no horário das 08:00 as 17:00 horas. Os 

questionamentos e suas respostas serão transmitidos também aos demais licitantes;  

 

30.3 – Os casos omissos ou pendentes no presente Certame serão solucionados pela 

Comissão Permanente de Licitações; 

 

30.4 - As eventuais medidas judiciais decorrentes deste Edital e seus anexos e da 

interpretação de seus correspondentes termos e condições, deverão ser propostas no Foro 

da Comarca da cidade de São Desidério - BA, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 
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São Desidério /BA. 07 de março de 2017. 

 

_________________________ 

Jose Carlos Amâncio Oliveira 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2017 
 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , FILTROS 

E LUBRIFICANTES 
 
 

 
 

1. JUSTIFICATIVA 
 
 

Tendo em vista a o encerramentos dos Contrato nº 2 7 /2017PL, c o m  a  Empresa  

E C S  Fogaca & CIA Ltda ME  ,e o Contrato  nº 28/2017PL com a Empresa São Desidério 

Combustíveis Ltda que tem por objeto o fornecimento de combustíveis , filtros e Lubrificantes 

, faz-se necessária a realização de nova contratação para abastecer a frota de veículos do 

Municipal  
 

Considerando ainda a necessidade de abastecimento de Maquinas , Veículos em geral  

e as manutenções  de lubrificações dos veículos , elaborou-se este Termo de Referência. 
 
2. OBJETIVO 

 
2.1  A  contratação  visa  a  aquisição  de  combustíveis  gasolina,  álcool  ,  diesel, filtros e 

Óleo Lubrificantes  para  atender demanda de veículos desta Município  por um período de 12 

(doze) meses; 
 
2.2 A aquisição e o certame, obedecendo ao princípio da economicidade e ao critério da 

proposta  mais  vantajosa  serão  realizados  obedecendo ao  critério  do  menor  preço por 

lote, adjudicando-se o objeto a empresa que oferecer o maior desconto. 

 

3. DO OBJETO 
 
 

Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis (Gasolina álcool  ,  

diesel, filtros e Óleo Lubrificantes ), para uso dos veículos da Frota Municipal, conforme 

especificações constantes no item seguinte. 
 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
 

4.1 Quantitativos e especificações 
 

LOTE  01 
Aquisição de combustíveis para o abastecimento da frota de veículos e máquinas, na sede deste Município 



Prefeitura Municipal de São Desidério 
CNPJ   13.655.436/0001-60  -   www.saodesiderio.ba.gov.br 

Praça Emerson Barbosa nº 01 – Centro - CEP 47.820-000 
Tel77)3623-2145 Fax-3623-2239 

SÃO DESIDÉRIO – BAHIA 
 
 

 

 

ITENS DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1.   Gasolina Comum Litros 400.000             3,98  1.592.000,00 

            

    TOTAL GERAL:                                 1.592.000,00  

LOTE  02 

Aquisição de combustíveis para o abastecimento da frota de veículos e máquinas, na sede deste Município 

ITENS DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1. Óleo Diesel Comum Litros 1.000.000             3,18  3.180.000,00 

    TOTAL GERAL: 3.180.000,00 

      

LOTE  03 

Aquisição de combustíveis para o abastecimento da frota de veículos e máquinas, na sede deste Município 

ITENS DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1.   Álcool Comum  Litros 50.000             3,29  164.500,00 

            

    TOTAL GERAL: 164.500,00 

      

LOTE  04 

Aquisição de combustíveis para o abastecimento da frota de veículos e máquinas, na sede deste Município 

ITENS DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1. Óleo Diesel  S 10 Litros 500.000 3,29 1.645.000,00 

      Total Geral R$ 1.645.000,00 

     6.581.500,00 

 
LOTE  05 

Aquisição de Óleo Lubrificante para manutenção dos veículos automotivos deste município 

Itens DESCRIMINAÇÃO UNID QUANT VLR  UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 FLUIDO DE FREIO DOT 03 500 ML UNID 300 16,50 4.950,00 

2 FLUIDO DE FREIO DOT 04 500 ML UNID 50 24,20 1.210,00 

3 GRAXA CHASSI 170 KG TB 4 1.725,00 6.900,00 

4 GRAXA ROLAMENTO 20 KG BD 20 432,00 8.640,00 

5 ÓLEO FTA (DIREÇÃO) LT 65 16,50 1.072,50 

6 ÓLEO SAE 10 20 LTS BD 25 220,00 5.500,00 

7 ÓLEO SAE 140 ENGRENAGEM 20 LTS BD 20 337,70 6.754,00 

8 ÓLEO SAE 15W40 CI4 (MOTOR) 20 LTS BD 70 321,20 22.484,00 

9 ÓLEO SAE 15W40 CI4 (MOTOR) 04 LTS GL 60 86,90 5.214,00 

10 ÓLEO SAE 15W40 CG4 (MOTOR) 20 BD 25 269,50 6.737,50 
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LTS 

11 ÓLEO SAE 20W50 (GAS/ALC) 01 LT LT 200 19,80 3.960,00 

12 ÓLEO SAE 15W40 (GAS/ALC) 01 LT LT 100 35,20 3.520,00 

12-A ÓLEO SAE 15W40 (GAS/ALC) 03 LT und 100 50,00 5.000,00 

13 ÓLEO SAE 20 w 40 MOTOR 20 LTS BD 80 233,20 18.656,00 

13-A ÓLEO SAE 20 w 20 MOTOR 3 LTS und 80 44,00 3.520,00 

14 ÓLEO SAE 68 HIDR. 20 LTS BD 50 272,80 13.640,00 

14-A ÓLEO SAE 68 HIDR. 20 LTS und 50 80,00 4.000,00 

15 ÓLEO SAE 80 20 LTS BD 10 327,00 3.270,00 

16 ÓLEO SAE 90 ENGRENAGEM 20 LTS BD 20 361,90 7.238,00 

17 GRAXA ROLAMENTO 170 KG TB 3 2.948,00 8.844,00 

18 ÓLEO SAE 85W140 20 LTS BD 15 270,00 4.050,00 

19 ÓLEO SAE 20W30 SIST.CONJUGADO BD 15 299,20 4.488,00 

20 ÓLEO 4TEMPO MOTO 20W50 01 LT LT 50 22,00 1.100,00 

21 ÓLEO SAE 5W30 PICK-UP 01 LT LT 100 42,00 4.200,00 

22 ANTIFERRUGEM/DESIG UNID 30 17,20 516,00 

23 ARLA 32 FLUÍDO 20 LTS BD 30 71,50 2.145,00 

24 ADITIVO P/ RADIADOR 01 LT LT 150 20,90 3.135,00 

25 Oleo 2 T de 500ml und 100 14,00 1.400,00 

    Total Geral 162.144,00 

 

 
LOTE  06 

Aquisição de filtros de óleo lubrificantes , ar , combustível  destinados a diversos  veículos automotivos da frota deste  

município.     
ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID QUANT VLR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 AF 25962 FILTRO DE AR EXT UNID 25 321,20 8.030,00 

2 AF 25963 FILTRO DE AR INT UNID 25 189,20 4.730,00 

3 AP 1008 FILTRO DE AR UNID 5 73,70 368,50 

4 AP 2710 FILTRO DE AR UNID 5 62,70 313,50 

5 AP 4650/1 FILTRO DE AR UNID 10 123,20 1.232,00 

6 AP 5569 FILTRO DE AR UNID 8 167,20 1.337,60 

7 AP 7108 FILTRO DE AR UNID 8 53,90 431,20 

8 AP 7998 FILTRO DE AR UNID 48 78,10 3.748,80 

9 AP 8528 FILTRO DE AR UNID 10 46,20 462,00 

10 AP 9496 FILTRO DE AR UNID 8 288,20 2.305,60 

11 AP 9834 FILTRO DE AR UNID 24 71,20 1.708,80 

12 AP 9836 FILTRO DE AR UNID 30 129,80 3.894,00 

13 ARS 7109 FILTRO DE AR UNID 8 50,60 404,80 
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14 ARS 9838 FILTRO DE AR UNID 16 84,70 1.355,20 

15 ARS 9840 FILTRO DE AR UNID 12 217,80 2.613,60 

16 AS 801 FILTRO DE AR UNID 10 52,80 528,00 

17 AS 820 FILTRO DE AR UNID 48 44,00 2.112,00 

18 FC 161 FILTRRO DE COMBUSTÍVEL UNID 32 16,50 528,00 

19 PC-2/155 FILTRO DE COMBUSTÍVEL UNID 10 14,30 143,00 

20 PC 505 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 10 17,60 176,00 

21 PD 204 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA UNID 20 26,40 528,00 

22 PEC 3022 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 8 59,40 475,20 

23 PL 180 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 12 60,50 726,00 

24 PL 345 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 12 41,80 501,60 

25 PL 442 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 16 30,80 492,80 

26 PL 447 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 12 49,50 594,00 

27 PL 519 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 20 28,60 572,00 

28 PSA 237 FILTRO P/ SIST REFRIGERAÇÃO UNID 10 89,10 891,00 

29 PSA 331 FILTRO P/ SIST REFRIGERAÇÃO UNID 10 47,30 473,00 

30 PSC 172 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 10 49,50 495,00 

31 PSC 401 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 10 42,90 429,00 

32 PSC 410 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 10 37,40 374,00 

33 PSC 411 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 30 57,20 1.716,00 

34 PSC 491 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 8 52,80 422,40 

35 PSC 496 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 15 30,80 462,00 

36 PSC 498/1 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 10 72,60 726,00 

37 PSC 498/3 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 10 78,10 781,00 

38 PSC 498/4 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 20 57,20 1.144,00 

39 PSC 499 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 10 51,70 517,00 

40 PSC 79 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 10 50,60 506,00 

41 PSC 998 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 8 50,60 404,80 

42 PSC 999 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 30 50,60 1.518,00 

43 PSD 460 FILTRO DE COMBUSTÍVEL UNID 40 61,60 2.464,00 

44 PSD 460/1 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 30 50,60 1.518,00 

45 PSD 470/1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL UNID 10 53,90 539,00 

46 PSD 480/1 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 10 56,10 561,00 

47 PSD 530/1 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 30 38,50 1.155,00 

48 PSD 964 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 30 28,60 858,00 

49 PSH 962 FILTRO SIST HIDRAULICO UNID 20 59,40 1.188,00 

50 PSL 123 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 50 26,40 1.320,00 
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51 PSL 144 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 30 26,40 792,00 

52 PSL 146 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 30 24,20 726,00 

53 PSL 148 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 20 26,40 528,00 

54 PSL 280 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 20 39,60 792,00 

55 PSL 281 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 20 83,60 1.672,00 

56 PSL 282 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 30 26,40 792,00 

57 PSL 283 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 20 75,90 1.518,00 

58 PSL 300 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 50 94,60 4.730,00 

59 PSL 301 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 30 44,00 1.320,00 

60 PSL 327 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 8 51,70 413,60 

61 PSL 338 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 20 57,20 1.144,00 

62 PSL 339 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 20 44,00 880,00 

63 PSL 340 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 20 64,90 1.298,00 

64 PSL 419 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 10 70,40 704,00 

65 PSL 45 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 20 19,80 396,00 

66 PSL 47 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 80 24,20 1.936,00 

67 PSL 55 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 200 19,80 3.960,00 

68 PSL 560 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 30 22,00 660,00 

69 PSL 561 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 10 22,00 220,00 

70 PSL 562 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 10 22,00 220,00 

71 PSL 62 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 10 19,80 198,00 

72 PSL 902 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 10 30,80 308,00 

73 RAD 30011 FILTRO DESUMID DE AR UNID 10 159,50 1.595,00 

74 UARS 2501P FILTRO DE AR UNID 10 181,50 1.815,00 

75 UARS 2502P FILTRO DE AR UNID 20 85,80 1.716,00 

76 UARS 7409P FILTRO DE AR UNID 20 291,50 5.830,00 

77 UARS 7414P FILTRO DE AR UNID 20 261,80 5.236,00 

78 AG 68 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 30 9,90 297,00 

79 ARL 4147 FILTRO DE AR UNID 100 16,50 1.650,00 

80 ARL 4150 FILTRO DE AR UNID 100 18,70 1.870,00 

81 ARS 2868 FILTRO DE AR UNID 8 35,20 281,60 

82 ARS 3003 FILTRO DE AR UNID 20 80,30 1.606,00 

83 ASR 806 FILTRO DE AR UNID 8 46,20 369,60 

84 FC 164 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 20 16,50 330,00 

85 FC 165 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 50 19,80 990,00 

86 PC-2/255 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 15 19,80 297,00 

87 PEL 2003 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 8 34,10 272,80 
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88 PL 366 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 16 20,90 334,40 

89 PSC 72/2 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 30 18,70 561,00 

90 PSC 73/1 FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 30 22,00 660,00 

91 PSL 145 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 40 22,00 880,00 

92 PSL 171 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 10 26,40 264,00 

93 PSL 417 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 8 47,30 378,40 

94 PSL 619 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 20 16,50 330,00 

95 PSL 900 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 30 30,80 924,00 

96 PSL 962 FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 4 35,20 140,80 

97 UA2222P FILTRO DE AR UNID 4 264,00 1.056,00 

98 UH391P FILTRO DE LUBRIFICANTE UNID 3 48,40 145,20 

99 WK 842/13 FILTRO COMBUSTÍVEL UNID 1 107,80 107,80 

100 Filtros  ARL 4154 UND 5 40,00 200,00 

101 Filtros PEL 119 UND 5 28,00 140,00 

102 Filtros GI 04/7 UND 5 17,00 85,00 

103 Filtros ARL 9608 UND 5 30,00 150,00 

104 Filtros ASR 838 UND 5 75,00 375,00 

105 Filtros PSD 450 UND 5 56,00 280,00 

106 Filtros PEL 2003 UND 5 34,00 170,00 

    Total do Lote 117.319,60 

 

4.2  Os veículos constantes da frota do Município, bem como as suas Maquinas de manutenção 

viárias e motores estacionários dos poços artesianos . 

 

4.3 Poderão ser abastecidos veículos da frota  e maquinas , mediante autorização da 

fiscalização do contrato. 
 

5. JUSTIFICATIVA DA RELAÇÃO ENTRE DEMANDA E QUANTIDADE DE 

SERVIÇO 
 

Justifica-se a demanda e quantidade de produto/serviço em razão do  aumento da frota 

de veículos, consequentemente o consumo do álcool, diesel e gasolina para consumo dos 

mesmos. 
 

6.  FORMA DE ABASTECIMENTO 
 
 

6.1 O fornecimento ocorrerá no horário de 07:00hs às 22:00hs. 

 

6.2 O abastecimento objeto deste Termo de Referência deverá ser realizado por guia contendo: 

identificação do condutor (motorista), identificação do veículo, placa, tipo de combustível, 
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local, hora e data do abastecimento e consumo de quilometragem por litro de combustível para 

cada veículo, entre outros. 
 
6.3 A forma da entrega do óleo Diesel para alimentar o Grupo Gerador e Motores 

Estacionários  (motor) dar-se-á dentro de galões de PVC rígido (BAMBONA), utensílio  

apropriado para esta finalidade, saindo do posto de gasolina autorizado pela Prefeitura 

/Secretaria de Infra Estrutura.  
 
 
7. DAS REQUISIÇÕES DE   SERVIÇOS 

 
 
7.1 O combustível será entregue no Posto de Abastecimento indicado pela Contratada, com 

entrega  parcelada  e  contínua  mediante  a  apresentação  de  Requisições  de  Abastecimento 

emitidas e autorizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura ; 
 
 

a)  O serviço de abastecimentos de combustíveis em veículos oficia serão 

requisitados pelas Secretarias , mediante apresentação da Requisição 

preenchida e assinada pelo responsável . 
 

b)   A Prefeitura Municipal fornecerá à CONTRATADA relação de empregados 

credenciados a solicitar os serviços de abastecimento de Combustível para 

frota de veículos oficiais. 
 
 

8. FORMA DE PAGAMENTO 
 
 
8.1 Mensalmente a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal com a quantificação e especificação 

do produto, seu preço unitário e o preço total, acompanhada das requisições de abastecimento 

emitidas. 
 
8.2  A  empresa  emitirá nota fiscal/fatura,  contendo  os  abastecimentos  efetuados  no  mês  

de referência e apresentação na Secretaria de Infraestrutura para efetivação do pagamento. 
 
8.3 O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, após a apresentação de nota fiscal 

pela CONTRATADA e atesto do Setor competente, e em conformidade com a legislação 

vigente. 
 
 
8.4 O CNPJ da documentação fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preços apresentada 

pela CONTRATADA. 

 

8.5 No caso de constatação de erros ou irregularidades na nota, o prazo de pagamento 

será reiniciado após a apresentação de nova nota fiscal devidamente corrigida. 
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8.6 O pagamento dos serviços será efetuado observada a regularidade fiscal da 

CONTRATADA. 
 
 
9. DA PROPOSTA 

 
 
9.1 A proposta deverá conter: 

 
 
9.1.2. O percentual de desconto a incidir sobre o preço médio praticado no mês do 

abastecimento, definida no sítio da ANP – Agência Nacional de Petróleo. 

 

9.1.3. Valor global, correspondente total da proposta, de acordo com a estimativa de gasto 

com combustível, já com a incidência do percentual de desconto ofertado. 

 

9.1.4 O Percentual de desconto e valor total poderá conter até três casas decimais. 
 
 
9.1.5 A indicação do nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, 

fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato e, ainda: 
 
a) Validade de 60 (sessenta) dias; 

 
 
b) Domicílio bancário (Banco/agência/conta corrente); 

 
 
c) CNPJ da Licitante; 

 
 
d) Preço unitário e total; 

 
 
e) Assinatura e identificação do responsável pela proposta 

 

10 .OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1 Observar a tabela da ANP (Agência Nacional do Petróleo) relativamente à variação dos 

preços médios dos combustíveis, bem como apresentar as planilhas de custos elaboradas com a 

finalidade de parametrizar o preço de venda dos produtos, sempre que solicitado pela  

Prefeitura Municipal. 
 
10.2 Fornecer os combustíveis sempre que solicitado, no período diurno e 

noturno. 
 
10.3 Manter, no ponto de abastecimento, pessoal e equipamentos suficientes para o 

atendimento, bombas de óleo diesel, álcool e gasolina comum . 
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10.4 Abastecer os veículos, que compõe ou que venham a compor a frota do Município  

com produtos de primeira qualidade. 
 
10.5 Efetivar o fornecimento mediante a apresentação de requisição especifica (autorização 

para abastecimento), em duas vias, expedida pela Prefeitura , assinada exclusivamente por 

servidores previamente designados. 
 
10.6  Autorizações  para  comercialização  de  combustíveis  emitida  pela  Agência  Nacional  

de Petróleo. 
 
 
10.7 Fornecer combustível que atenda a especificação técnica exigida pela Agência Nacional 

de Petróleo – ANP – www.anp.gov.br/precos/abert.asp. 
 
 

10.8 A empresa deverá manter as condições de participação no período que estiver atendendo 

ao Prefeitura . 
 
 
10.9 O combustível fornecido deverá estar rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas neste Termo de Referência. A inobservância destas condições implicará 

recusa do objeto sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da CONTRATADA 

inadimplente. 

 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE . 

 

11.1  Efetuar, com pontualidade,  os pagamentos à  CONTRATADA, após  o  cumprimento 

das formalidades legais. 
 
11.2 Exercer fiscalização sobre o cumprimento das obrigações pactuadas entre as 

partes; 
 
 
11.3 O Município designará um representante da Administração para fazer a fiscalização e o 

acompanhamento do cumprimento deste contrato, devendo este fazer anotações e registros de  

todas  as  ocorrências,  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  dos  problemas 

observado 
 
 
12. DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTRATO 

 
O contrato a ser firmado terá sua vigência por 12 (doze) meses, a partir da data da sua 

assinatura. 
 
 
13.  DAS  PENALIDADES 

 

http://www.anp.gov.br/precos/abert.asp
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13.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, a 

CONTRATADA ficará sujeita às penalidades prevista na Lei 8.666/93 e ainda as   seguintes 

sanções: 
 
 
a) Advertência; 

 
b) Multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos de ponto percentual) do valor total do contrato 

por dia de atraso e limitados ao trigésimo dia, no caso de descumprimento dos prazos; 
 
c) Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração de qualquer cláusula ou 

condição do contrato, exceto pelo descumprimento dos prazos; 
 
 

13.2 As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

da notificação, podendo a Administração descontar o seu valor da Nota Fiscal ou Documento 

de Cobrança,   independente   de   notificação,   por   ocasião   de   seu   pagamento,   ou   

cobrá-las judicialmente, segundo da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
 
14 . DA FISCALIZAÇÃO. 
 

14.1 Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada 

por servidor especialmente designado, o qual assumirá a função de Fiscal do Contrato, nos 

termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
 
14.2 O fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados; 
 
 
15. DO PREÇO 

 
 

A empresa vencedora deverá garantir que os preços dos combustíveis cobrados na 

rede credenciada, para pagamento, terão como limite o preço médio mensal praticado no mês 

do abastecimento, definidos no síte da ANP - Agência Nacional de Petróleo, sobre o qual 

será aplicado  o desconto oferecido. Após o acesso percorrer a sequência “Levantamento de 

Preços / Mensal–Resumo II  / Mês / Combustível / Preço ao Consumidor”; 
 

 

16. DA ESTIMATIVA DE CUSTO 
 

O custo estimado para o período de 12 (doze) meses está previsto conforme 

detalhado no Anexo II, deste Termo de Referência. 
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17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados ao 

MUNICIPIO no  Orçamento  Geral  do  Município   para  o exercício  de  2017,   
 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
18.1 O produto fornecido deverá estar rigorosamente dentro das especificações estabelecidas 

neste Termo de Referência e na Proposta. A inobservância destas condições implicará recusa do 

produto sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada inadimplente. 
 
18.2 As regras estabelecidas neste Termo de Referência, especialmente aquelas referentes a 

prazos, poderão ser derrogadas por outras previstas em legislação específica, se adotado 

procedimento de aquisição que deva observar regras incompatíveis com aquelas aqui 

estabelecidas. 
 
 
19. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 

 
 
19.1    A Lei n° 8.666/93 e suas alterações; 
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ANEXO II 

 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO) 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO 

A/C PREGOEIRO  

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 

LOTE:  

MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

Proposta que faz a empresa ________________________________, inscrita no CNPJ 

Nº_______________________, Estabelecida na ___________________,para fornecimento 

de Combustíveis para o Abastecimento, Lubrificantes e Filtros destinados a  frota de 

veículos automotivos e maquinas  municipais na Sede deste Município , no Anexo III, 

Lote____ Pelo preço total de R$.......................(.............................................). 

1- Os valores unitários e total da proposta, de acordo com os preços praticados no 

mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por 

extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$). 

 

2- Nos preços acima propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de 

administração, previsão de lucro, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento 

integral dos objetos da contratação. 

3- O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, contados da 

data do julgamento das propostas. 

4 -   O Certificado de Posto Revendedor  emitido pela ANP – ( Agencia  Nacional do Petróleo 

), deverá constar, data de validade, numero de autorização,   Código de controle do 

certificado, numero de despacho, data da publicação, conforme os termos da Portarias  ANP 

nº 116, de 05 de junho de 2000  e  a Portaria nº 32 de 06 de março de 2001.    

 

5- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregar todos os 

itens de acordo com a Requisição de Fornecimentos  nos prazos estipulado no Edital.  

 

6-Nome do Banco, o código da agência e o número da conta-corrente da empresa, 

para efeito de pagamento. ( OBRIGATORIAMENTE) 

 

 O combustível será fornecido na Garagem Municipal no Distrito de Roda Velha de 

Cima conforme as requisições  emitidas pelas Secretarias  Municipais no Distrito de 

Roda Velha de Cima.   

 

CIDADE-UF,         de                   de 2017. 

 

_________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante/ Assinatura) 

Bater o Carimbo do CNPJ 
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ANEXO III 

 

 MODELO DE PROPOSTA 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO) 
A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO 

PREGÃO PRESENCIAL   Nº: 003/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º  2017_313. 

MENOR PREÇO POR LOTE 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ Nº: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

 

          Pela presente, apresentamos proposta referente à licitação supra. A presente proposta tem 

validade de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da sessão de pública de lances.  

 

I – ESPECIFICAÇÕES 

 

LOTE  N.º _____ 

 

 

ITENS DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE MARCA VALIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

  

 

 

  

    

   TOTAL GERAL: R$ 

• O combustível será fornecido em bombas de Combustível (Posto) e Garagem 

Municipal conforme as requisições  emitidas pelas Secretarias  Municipais  

• O Combustível será fornecido em bombas de Combustível (Posto) e Garagem 

Municipal na sede do município o Posto a distancia do posto não pondera ser superior a 15 

km da sede para os lote de 01 a 04 . 

• A troca de óleo deve ser executado em posto com coleta seletiva de óleo usado para 

reciclagem 05 e 06. 

 

 

São Desidério -BA,             de                              de 2017. 

 

_____________________________________ 

Nome:                                                         R.G. 

 

Bater o Carimbo do CNPJ 
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ANEXO IV 

 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO) 

 

 A 

PREFEITURA MUNICIPAL 

A/C PREGOEIRO 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL  Nº 003/2017 

 

MODELO  DE   DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

(Nome da  

empresa).................................................................................................................,  

CNPJ ou CPF nº ...................................., sediada (endereço completo) ..........................            

.............................................................................., declara, sob as penas da Lei, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade,           de                           de 2017. 

 

 

_________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante/ Assinatura) 

 

 

 

Bater o Carimbo do CNPJ 
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ANEXO - V 

 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO) 

 

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO 

A/C PREGOEIRO 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 

 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa, em 

qualquer fase de suas atividades, não emprega menores de 18 (dezoito) em trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não emprega  menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em observância ao 

artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração, 

 

____________________________, ____de ________________de 2017 

(local)                         (dia)                (mês) 

 

                  (nome da Empresa Proponente) 

Bater o Carimbo do CNPJ 

 

 

 

(assinatura e identificação de seu responsável legal) 
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ANEXO – VI 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO  

 

 Contrato Nº________/ 2017PL 

Processo Administrativo  nº 2017_313 

 

Pelo presente Contrato Administrativo de Fornecimento , celebrado entre o MUNICIPIO DE 

SÃO DESIDERIO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Emerson 

Barbosa, Nº 01, Centro, São Desidério – BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.655.436/0001-60, 

neste ato representada por seu Prefeito, Jose Carlos de Carvalho  , brasileiro, casado, 

Comerciante , residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE 

e, do outro lado a Empresa _________________, pessoa jurídica e direito privado, inscrita 

no CNPJ nº ______________________, com sede na _______________ nº ____, 

_______________, ___________________-____, doravante denominada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo Sr. __________________________________, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante, portador do CPF, sob o nº ___________________________, 

resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento de Combustíveis para o 

Abastecimento, Lubrificantes e Filtros destinados a  frota de veículos automotivos e 

maquinas  municipais na Sede deste Município, de conformidade com o Processo 

Administrativo nº. 2017_313, referente ao Pregão Presencial  nº. 003/2017, com 

fundamento da Lei Federal 10.520/2002, e, subsidiariamente a Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, passando o Edital e a proposta da CONTRATADA, 

independente de sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste 

instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:  

I - DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA foi vencedora do Processo Licitatório – 

Modalidade: Pregão Presencial nº 003/2017, Tipo: Menor Preço por Lote, com o objetivo 

fornecimento de Combustíveis para o Abastecimento, Lubrificantes e Filtros destinados a  

frota de veículos automotivos e maquinas  municipais na Sede deste Município, descritas e 

especificadas no documento ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA do edital.  

 

II - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Os produtos serão fornecidos parceladamente, durante um ano ou 

o que ocorrer em primeiro, de acordo com a respectiva Requisição de Fornecimento, 

emitidas palas Secretarias Municipais. 

1. - O Certificado de Posto Revendedor  emitido pela ANP – (Agencia  Nacional do Petróleo), 

deverá constar, data de validade, numero de autorização, Código de controle do certificado, 

numero de despacho, data da publicação , conforme os termos da Portarias  ANP nº 116, de 

05 de junho de 2000  e  a Portaria nº 32 de 06 de março de 2001.    

 

III - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se compromete a realizar os fornecimentos 

requisitados de acordo com as especificações previstas no ANEXO III do Edital e em 

consonância com a respectiva proposta de preços. E ainda:  

3.1 - Garantir a qualidade de cada lote arrematado, quando da entrega do objeto licitado, 

obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem 
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quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento das referidas propostas. 

Não será emitido o correspondente Termo de Recebimento dos bens sem que haja a total 

aceitabilidade do objeto em questão. 

3.2 - Oferecer Garantia de Qualidade de Fabricação dos Produtos de acordo com 

especificação contida no ANEXO III – Modelo de Proposta referente a cada lote; 

3.5 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

3.6 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE. 

3.6 - Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento. 

3.7 - Prever e arcar com todos os custos diretos e indiretos pertinentes à formação dos 

preços do objeto, incluindo despesas com impostos, fretes, seguros, taxas, e demais 

encargos, não sendo lícita a cobrança posterior de qualquer ônus, ficando obrigada a 

fornecer o objeto pelo valor resultante de sua Proposta/Lance. 

3.8 - A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos no fornecimento ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado deste edital, conforme previsto no artigo 65 § 1º 

da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 

IV - DO VALOR  

 

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA se compromete a fornecer os produtos licitados nos 

preços e quantidades  conforme a planilha de preços no valor dos Lotes ____ R$   (n)  : 

 

V - DO PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA QUINTA – Os pagamentos dos valores referentes ao fornecimento dos 

produtos serão efetuados, após a entrega e conferencia das requisições pelo pessoal das 

Secretarias Municipais, mediante apresentação da Nota Fiscal, sendo certo que não será 

efetuado pagamento nos 15 (quinze) primeiros úteis de cada mês; 

5.1 - O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, e 

certidões negativas da Fazenda , Federal, Estadual ,Municipal, FGTS, e TST- CNDT, todas 

devidamente conferidas pelo servidor público responsável, certificando-se das quantidades 

fornecidas. 

5.2 - No caso de incorreção na entrega e recebimento ou nos documentos apresentados, 

inclusive na Nota Fiscal, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções 

necessárias, sendo automaticamente alteradas as datas de vencimento, não respondendo a 

CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 

5.3 - Não será efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

VI - DO PRAZO 

 

CLÁUSULA SEXTA - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as disposições 

dos parágrafos 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93. 
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VII - DA RESCISÃO 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - A inexecução, total ou parcial, do presente contrato enseja sua 

rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e legais. 

7.1 - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas 

no Art. 78 da Lei 8.666/93, sem a obrigação de indenizar o CONTRATADO, desde que não 

cause prejuízo ao mesmo. 

 

VIII - DAS PENALIDADES 

 

CLAUSULA OITAVA - Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-

se-á o licitante vencedor à multa de mora de 10% (dez por cento) ao mês de juros, 

sobre o valor da Nota Empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos 

itens em atraso. 

8.1 - A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração cancele 

unilateralmente o contrato de fornecimento e aplique outras sanções previstas na Lei nº. 

8.666/93. 

8.2 - Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em 

relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantir a ampla defesa e o 

contraditório aplicando as seguintes sanções: 

8.2.1 a) Advertência; 

 

8.2.2 b) Multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos de ponto percentual) do 

valor total do contrato por dia de atraso e limitados ao trigésimo dia, no 

caso de descumprimento dos prazos; 

 

8.2.3 c) Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração de 

qualquer cláusula ou condição do contrato, exceto pelo descumprimento dos 

prazos. 

8.2.4 Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier 

prejuízos para a Administração, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais 

cominações legais 

8.2.5 Não fornecimento de Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação. 

8.3  Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração 

Pública, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

8.4 A sanção de advertência de que trata o item 18.3.1, poderá ser aplicada nos seguintes 

casos: 

8.4.1 Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 

defeitos observados na prestação dos serviços; 
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8.4.2  Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento das 

Secretarias Municipais, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

8.5 A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for 

verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. 

Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula do Edital, 

tenha causado transtornos no desenvolvimento dos Serviços das Secretarias Municipais. 

 

IX - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

CLÁUSULA NONA – As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por 

conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

02.01.000 – Gabinete do Prefeito  

2.002 – Coordenação das Atividades Municipais  

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.01.001 – Procuradoria Jurídica do Município. 

2.003- Manutenção da Procuradoria Geral do Município 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.01.002 – Coordenação de Controle Interno 

2.004 – Manutenção do Sistema de Controle Interno. 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.01.003 – Núcleo de Programas Estratégicos 

2.005 – Manutenção das ações do Núcleo de Programa Estratégicos 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.01.000 – Gabinete do Prefeito  

2.006 – Manutenção  das Ações do Gabinete do Vice Prefeito   

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.02.000 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.  

2.008 – Desenvolvimento das Ações de Administração e Planejamento   

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.03.000 – Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.  

2.011 – Desenvolvimento das Ações de Gestão Tributaria e Fiscal   

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.04.000 – Secretaria Municipal Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos 

2.015 – Gestão das Ações de Infraestrutura , Transporte e Serviços  

2.018 –Manutenção do Sistema Viário 
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2.019 – Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua  

2.020 - Desenvolvimento das Ações do CIDE  

2.021 – Desenvolvimento das Ações do Royalties /CCFEM/FEP/CFH 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.05.000 – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 

2.025 – Gestão das Ações de Agricultura e Abastecimento 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.06.000 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 

2.030 – Gestão das Ações de Fundo de  Meio Ambiente  

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.07.000 – Secretaria Municipal de Educação 

2.031 – Apoio as Atividades Educacionais 

2.034 – Desenvolvimento  das ações do ensino Fundamental –Rec Próprios  

2.051 – Desenvolvimento das ações do Ensino Básico  40% 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.08.001 – Fundo Municipal de Saúde  - FMS 

2.053 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde – Rec. Próprios 

2.066 – Gestão das Ações do SAMU 192 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.09.001 – Fundo Municipal de Assistência Social 

2.069 – Gestão do Fundo Municipal de Ação Social – FMAS – Rec. Próprios 

2.071 – Desenvolvimento do Programa Bolsa Família IGD/SUAS  

2.072 – Desenvolvimento do PFCM-Piso Fixo de Media Complexidade –PAEFI 

2.072 –Desenvolvimento das Ações do CRAS 

2.074 – Desenvolvimento das  ações do PACI 

2.075 – Desenvolvimento do Programa Bolsa Família/IGDBF  

2.076 – Gestão das ações do Sistema de Fortalecimento de Vinculos –SCFV 

2.077 – Gestão do Programa BPC na Escola 

2.078 –Gestão das Ações da Equipe Volante  

2.079 – Desenvolvimento ações do CRAS – Estado 

2.081 – Desenvolvimento das ações do PAC I – piso de Alta Complexidade  I Abrigo –

Estado. 

2.082 – Desenvolvimento do PBV II – Piso Variável - Estado  

2.083 – Gestão  dos Recursos do FNAS e FEAS - outros 

2.084 – Desenvolvimento das Ações do Conselho de Assistência social 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos 

 

02.10.001 – Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 

2.093 – Desenvolvimento das Ações de Esporte e Lazer  
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3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo 

3.3.9.0.30.06 – Material para manutenção de veículos,  prevista em Lei Orçamentária para 

o exercício de 2017 

 

X - DO FORO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de São Desidério –

BA , com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas 

que por ventura surgirem a respeito do presente contrato. 

 

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 

03 (três) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença de 02 (duas) 

testemunhas a que tudo assistiram. 

 

São Desidério -BA, __ de ______________ de 2017. 

 

 

 

Prefeito Municipal                                                        

 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

01 - ______________________                          02 - _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de São Desidério 
CNPJ   13.655.436/0001-60  -   www.saodesiderio.ba.gov.br 

Praça Emerson Barbosa nº 01 – Centro - CEP 47.820-000 
Tel77)3623-2145 Fax-3623-2239 

SÃO DESIDÉRIO – BAHIA 
 
 

 

 

 

ANEXO - VII 

 

 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO) 

 

A 

Prefeitura Municipal de São Desiderio 

Pregão Presencial nº. 003/2017   

Processo Administrativo N. º  2017_313. 

 

CREDENCIAL 

 

(NOME DA EMPRESA), sediada à (ENDEREÇO DA EMPRESA – AV., RUA, NÚMERO, 

BAIRRO CIDADE E ESTADO), registrada no C.N.P.J. sob o n.º (NÚMERO DO C.N.P.J.), 

neste ato representado pelo seu (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E 

NÚMERO DA IDENTIDADE, C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO – 

AV., RUA, NÚMERO, BAIRRO, MUNICÍPIO E ESTADO), vem por instrumento, nomear e 

constituir seu bastante procurador o (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

E NÚMERO DA IDENTIDADE, C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO 

– AV., RUA, NÚMERO, BAIRRO, MUNICÍPIO E ESTADO), a quem confere poderes legais 

e especiais para representa-la junto a Órgãos Públicos Municipais, Estaduais, Federais, 

Empresas de Economia Mista, Fundações ou Autarquias, podendo para tanto apresentar 

documentos, firmar proposta, atas e termos, requerer, deliberar, discordar, impugnar, 

transigir, apresentar recursos hierárquico administrativo, assinar contrato e tudo mais que 

se fizer necessário ao fiel cumprimento do mandato. 

 

 

(MUNICÍPIO E DATA DA ASSINATURA) 

 

 

 

(ASSINATURA E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL- Sócio ) 

Bater o Carimbo do CNPJ 

 

 

 Este Credenciamento , e RG do Representante da Empresa deverá ficar fora 

dos envelopes   A  e B .   
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO) 

 

ANEXO - VIII 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   

A/C – PREGOEIRO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 003/2017   Processo Administrativo nº 2017_313 

 

MODELO  -   DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 
Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que esta licitante não sofre 

qualquer ação que comprometa sua estabilidade econômica financeira. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração, 

 

_______________________________, ____de ________________de 2017. 

(local) uf                         (dia)                (mês) 

 

 

 

 (nome /assinatura do Contador da Empresa Proponente) 

 Número do CRC do Contador – acompanhado do selo na Declaração ou Certidão de 

Regularidade perante o CRC  em anexo 

 

             

 RAZÃO SOCIAL 

Bater o Carimbo do CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA 

 

Envelope  B 
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO) 

 

ANEXO – IX 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   

A/C – PREGOEIRO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 003/2017   Processo Administrativo nº 2017_313 

 

DECLARAÇÃO DANDO O CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO    

 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei 

Complementar nº 123/06 lei  147/14 , declaramos: 

 

(     )  Que  não possuímos a condições de microempresa, nem a de empresa de pequeno 

porte. 

 

(      )  Que estamos enquadrados , na data designada para o inicio da sessão pública , na 

condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º 

do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 

(      )  Que estamos enquadrados , na data designada para inicio da sessão pública, na 

condições de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 

4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 

(    ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06e Lei  complementar 

nº 147/2014 , haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal , a cuja 

regularização procedemos no prazo de 5 (cinco) dias uteis , cujo termo inicial corresponderá 

ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período , a 

critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularidade da documentação , no 

prazo previsto implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas na Lei Federal 8.666/93 , especialmente a definida no art. 81.  
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OBS. Assinale com um ( X ) na opção de enquadramento  
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ANEXO X 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO. 

A/C – PREGOEIRO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 003/2017   Processo Administrativo nº 2017_313. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa apresenta os seguintes Índices de 

Qualificação Financeira: 

a) ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  .................. 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    .  

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

j.1.2) SOLVÊNCIA GERAL:  ....................... 

SG =                            Ativo Total                                   .                                                           

              Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo      

j.1.3) ILC – ÍNDICE DE  LIQUIDEZ CORRENTE :   ......................... 

ILC =  Ativo Circulante   . 

  Passivo Circulante 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração, 

 

____________________________, ____de ________________de 2017. 

(local) uf                         (dia)                (mês) 
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ANEXO XI 

 

 

( Apresentação Optativa) 

 
A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDERIO   

A/C – PREGOEIRO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº:003/2017 -  Processo Administrativo nº 2017_313 

 

 

MODELO - DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante  da licitação na Modalidade de _______, nº 

____/2017, por seu representante credenciado, declara, na forma  e sob as penas impostas 

pela Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, obrigando a empresa que representa, que 

não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação , que julgou os 

documentos  de Habilitação , renunciando, expressamente , ao direito de recursos da fase 

de Habilitação e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento 

licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes 

habilitados. 

 

 

 

_________________em ____de________________de 2017 
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