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PROCESSO'ADMIN I STRATI VO - CARTA-CONVITE N°. 001/2021

)

A CAMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE LAPAO, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico 

interno, sediado na Pra9a Braulio Cardoso, 58, Centro, Lapao, Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Juridicas sob o n°. 16.250.755/0001-84, comunica aos interessados e a populate em geral que 

realizara licita^ao publica na modalidade Carta-Convite, tipo menor pre90 por item, atraves da Comissao 

Permanente de Licita9ao designada pela Portaria n° 006/2021, no dia 17 de mar9o de 2021, as 10:00 boras, 

horario local, na Camara Municipal de Lapao, tendo como objeto a aquisi9ao parcelada de combustiveis e 

oleo lubrificante, para suprir as necessidades da Camara Municipal de Lapao, durante o ano de 2021, 
conforme Termo de Referencia abaixo, e demais condi95es do presente Edital, disponivel aos interessados 

no endere9o acima, onde poderao ser obtidas melhores informa9oes, ou atraves do telefone/fax (74)3657- 
1224, de 2a a 6a-feira, das 08:00 as 12:00, a partir da publica9ao deste, nos termos da Lei Federal n°. 8.666, 

de 21 de junho de 1993, conforme abaixo: ■i

1) TERMO DE REFERENCIA

Constitui o Termo de Referencia do presente Edital a presente licita9ao tern como objeto a contrata9ao de 

empresa especializada para o fofnecimento de combustiveis e oleo lubrificante, para suprir as necessidades da 

Camara Municipal de Lapao, conforme Termo de Referencia abaixo:
i TERMO DE REFERENCIA

v

QUANTIDADEESPECIF1C ACAO UNIDADEITEM
/ Gasolina comum, a ser entregue na Sede e/ou Distrito do 

Municipio

9.000Litro01

.1
Alcool anidro, a ser entregue na sede e/6u Distrito do 

Municipio|
Litro 10002

Litro 20Oleo Lubrificante para motor03

Unidade 0504 Filtro de oleo para motor

2) CONDICOES PARA PARTICIPACAO NO PRESENTE PROCESSO

2.1 - Poderao participar da. presente licita9ao as empresas legalmente constituidas, que assim se 

manifestarem, e que atenderem todas as conduces do presente Edital;

i
2.2 - Nao poderao participar da presente licita9ao empresas em regime de consorcio, sejam controladoras,

coligadas ou subsidiariasCentre si ou que estejam respondendo a processo de falencia, concurso de 

credores, dissolu9oes, liquida9oes, ou que tenham sido declaradas inidoneas por qualquer orgao da 

Administra9ao Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou municipal, ou do Distrito Federal, ou 

que nao atenderem a todas as condi95es do presente Edital;

3) DOCUM ENTOS DE HABIL1TAQAO

»

3.1 - Os documentos que nao possuirem prazo de validade serao considerados vencidos a partir do 31° 

(trigesimo primeiro) dia apos a data de emissao;

3.2 - A documenta9ao de Habilita9ao sera composta dos seguintes documentos:
1
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a) Habilitacao Jurfdica - A lHabilitapao Juridica sera composta dos seguintes documentos: •

]) Registro comerciai, no caso de empresa individual, ou Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato 

Social, devidamente atualizado e registrado na Junta Comerciai , em se tratando de sociedades 

comerciais, e no caso de sociedade por apoes, acompanhamento de eleipao de seus administradores;

4i
I

2) Decreto de autorizapao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

Pais, e ato e registro ou autorizapao de funcionamento expedido pelo orgao competente, quando a 

atividade assim o exigir;

(dentidade e CPF do titular e/ou socios-proprietarios, ou da Diretoria em3) Copia da Cedula de 

Exercicio.

b) Reuularidade Fiscal - A documentafao referente a Regularidade Fiscal sera composta dos seguintes 

documentos:

1) Prova de inscri^ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) em vigor;
j

it2) Certidao Negativa de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal, em conjunto com a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
if.
:s

Debitos junto a Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou Sede do3) Certidao Negativa de 

licitante;

3
4) Certidao Negativa de Debitos junto a Receita Municipal do domicilio ou Sede do licitante;

5) Certidao Negativa de Debitos junto a Justipa do Trabalho e,

6) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servipo (FGTS).

f.
c) Comprovacao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituicao Federal

(protepao do trabalho do menor), mediante a apresentapao de Declarapao nos moldes do Anexo IF do 

presente Edital.
II

■ i
CREDENCIAMENTO NA SESSAO4) PROCED1MENTOS PARA

No dia, horario e local defjnidp no preambulo deste Edital, os licitantes, atraves de seus prepostos, quando 

for o caso, deverao comparecer e proceder da seguinte forma:

a) Se identificar;

b) Apresentar documenlo habil para representapao do licitante se for o caso, observando o seguinte:

1) Ocorrendo casos e^n que o representante figura como socio da empresa, o nome do representante 
devera constar no fcontrato Social da empresa, com poderes para representapao da mesma, e o 

Contrato Social devera ser apresentado neste ato, independentemente da copia que devera estar 

anexa aos demais documentos de Habilitapao;

i

J
*6H 1i:2) Ocorrendo casos em que o representante da empresa figura como socio da mesma, porem, sem 

poderes para representapao da empresa, devera apresentar Procurapao Publica com poderes para

2
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representa^ao' ou'^Procur^ao Particular, especitica ^anTTsTa licita9ao7^ssma3^^eT^^ocioTa 

empresa que detenha poderes de representa9ao, com firma reconhecida em cartorio;
i

3) Ocorrendo cases em Jque o representante nao figura como socio da empresa, devera apresentar 

Procura9ao Publica com poderes para tal representa9ao, ou Procura9ao Particular, com tlrma 

reconhecida em cartorio, especffica para esta licita9ao, assinada pelo socio da empresa qiie detenha 

poderes de representa9ao;

4) Copia do Contrato Social da empresa devera estar acompanhando a Procura9ao, se for o caso, 

comprovando que o oiitorgante tem poderes para outorga de representa9ao, independentemente da 

copia do Contrato Social que devera estar tambem junto com a documenta9ao de Habilita9ao;

c) Entregar os envelopes!! de 2 contendo, respectivamente, a Documenta9ao de Habilita9ao e as 

Propostas de Pre90S, sendo que a documenta9ao da habilita9ao deve estar devidamente autenticada 

(exceto as certidoes emitidas via internet que nao necessitem de autentica9ao), nao podendo ser 

autenticado no ato de abertura dos envelopes ou em momento posterior.

!

5) a pr e s e n t a q Ao  d a s  pr o po s t a s  d e  pr e q o s

Os elementos do envelope 02 deverao estar em papel timbrado da empresa licitante, sem emendas, rasuras, 
datadas e assinadas na forma de original, devendo constar a indica9ao do Orgao que realiza o certame, o 

numero desta licita9ao, o valor da Proposta, com a indica9ao em algarismos e por extenso, e a validade da 

proposta, que devera ser de 60 (sessenta) dias, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital.

6) CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREQOS

O julgamento das propostas [sera feito com as condiQSes do presente Edital, em carater eliminatorio, 

observando-se as disposi9oes dos Artigos 44, paragrafo 3°, e 48, Inciso 11, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, promulgando-se vencedor a empresa que apresentar a menor proposta, Global.
!:

7) PRAZO DE VALIDADE DO FUTURO CONTRATO

O future contrato, derivado do^ presente procedimento licitatorio, tera validade ate o dia 31 de dezembro de 

2021, ou ate sua completa execu9ao, prevalecendo, para todos os efeitos, o que ocorrer primeiro. .

8) CONDUCES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em parcelas, ou de uma so vez, confonne a disponibilidade de recursos da 

Camara Municipal. I
irt

i

9) DOTAgAO OR^AMENTARIA

As despesas decorrentes do prejsente licita9ao correrao por conta das seguintes Dota95es Orpamentarias:

a) Classifica9ao Institucional: 110-Camara Municipal
Projeto/Atividade: 2002 - Gestao das atividades da Camara Municipal de Lapao 

Element© de Despesa: 3390.30.00 - Material de Consume 

Fonte de Recursos: 0100 - Recursos ordinarios.

3

•Cj
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10) PROCEDIMENTOS FINAHS NO ENCERRAMENTO DA SESSAO

10.1 - Se a oferta nao for aceitavef ou se o licitante desatender as exigencias habilitatorias, a Comissao de 

Licitatjao examinara a oferta subsequentes e a qualifica9ao do licitantes, na ordem de classifica9ao, e 

assim sucessivamente, ateja apura9ao de uma Proposta que atenda a este Edital, sendo o respective 

licitante declarado vencedor;

;!i
10.2 - Verificado o atendimento de todas as exigencias fixadas neste Edital, o licitante sera declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licita9ao;
s

!i

10.3 - O Sr. Presidente da Comissao de Licita9ao interrogara os licitantes presentes quanto a inten9ao de 

interposipao de recursos, com registro da sintese de suas razoes na Ata da Sessao de Recebimento e 
Abertura das Proposta Esctlitas.

ii) impu g n a qAo  DO PRESENTE EDITAL

11.1 - Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar este Edital de Licita9ao por irregularidade na 

apIica9ao da Lei Federal n°. 8.666, de 23 de junho de 1993, devendo protocolar o pedido, em original, 
ate 04 (quatro) dias uteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, nao sendo aceito 

documentos enviados via fac-simile ou correio eletronico;

ji
11.3 - Acolhida a peti9ao contra os termos deste Edital, sera designada nova data para realiza9ao do certame, 

apos a correpao da falha apontada.

*
12) a pr e s e n t a qAo  d e  r e c u r s o s  a d min is t r a t iv o s

No decorrer da sessao publica para recebimento e abertura das propostas de pre90s e documenta9ao de 

habilita9ao dos licitantes, qualquer cidadao e parte legitima para impugnar procedimentos da Comissao de 

Licita9ao, se em desacordo com a Lei Federal n0 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo se manitestar 
verbal e oportunamente, quahdo concedida oportunidade pelo Sr. Presidente da Comissao para esta 

manifesta9ao, conforme previsto no subitem 10.3 acima, informando a sintese de suas razoes para registro 

em Ata da Sessao publica.

13) SANCOES PARA O CASO DE INADfMPLEMENTO DO CONTRATO

Em caso de inadimplemento p'or parte do future contratado, a Camara podera aplicar as seguintes sai^oes, 
graduadas conforme a gravidade da infra9ao, sem prejuizo das san95es civis e penais, se for o caso, garantida 

a previa defesa em processo administrativo:

I
ii

a) Para infracoes de pequena relevancia: Advertencia;

b) Para infracoes de media relevancia: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro 

contrato;

relevancia: aplica9ao, cumulativa, das seguintes san9oes:c) Para infracoes de grande

1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato;
j

2) Cancelamento do futuro Contrato;

4 : .i
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3) Suspensao temporaria para participar de licitafao e impedimento de contratar com a Administrapao 

Publica no prazo de ate 05 (cinco) anos, e )•
\l

4) Emissao de Declarapao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Publica, nos 

termos do Artigo 87, Inciso IN, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com o 

Artigo 7° da Lei Federal n”. 10.520, de 17 de julho de 2002;

13.1 - Constituem motives para rescisao do Contrato derivado da presente licita?ao:

a) o nao cumprimento, cumprimento irregular ou lentidao no cumprimento de clausulas contratuais;
I

b) a paralisa^ao do servi9o contratado, sem justa causa e previa comunica^ao a Administrapao;
i

c) a subcontrata9ao, total ou parcial, do servi9o contratado, associa9§o a outrem, cessao ou transferencia, 
total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorpora9ao, sem previa autoriza9ao da Admmistra9ao; 1

j
III

d) o desatendimento de determina9oes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execu9ao, assim como|de seus superiores;

M

I
I

e) o cometimento reiterado <Be falhas, na sua execu9ao;

f) a decreta9ao de falencia, ou a instaura9ao de insolvencia civil;

g) a dissolu9ao da sociedade ou o falecimento do contratado;

t

h) a altera9ao social ou a1 modificapao da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execupao do contrato; |

i) razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratado, e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o contrato; n
tl

pj) a supressao de serv^os por parte da Administra9ao, acarretando modifica9ao do valor inicial do 

contrato, alem do limite permitido no § 1° da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993;

1) a suspensao da execu9ao;dos serv^os por ordem da Administrate), por prazo superior a 120 (cento e 

vinte) dias, exceto em caso de calamidade publica, grave perturba9ao da ordem interna ou guerra, ou 

ainda por repetidas paralisa9oes que totalizem o mesmo prazo;

m) o atraso superior a 90f(noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administra9ao decorrentes de 

servi9os ja realizados, exceto em caso de calamidade publica, grave perturba9ao da ordem interna ou 

guerra, assegurado ao Contratado optar pela suspensao do cumprimento de suas obriga9oes ate que seja 

normalizada a situa9ao, e 1

J
n) a ocorrencia de caso fortuito ou de for9a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu9ao do 

contrato. I
21

\.. >
14) OUTRAS INFORMACOES

14.1 - Ocorrendo decreta9ao de feriado, ou qualquer outro motive de for9a maior que impe9a a realiza9ao da 
Sessao de Recebimento e Wbertura das Propostas de Pre90s na data prevista no preambulo deste Edital,

5
sen

I.!
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sua aberturr^corretTTo proxnno dia-utTr^mediatament^segrunteT^io^TiesmoTorano^e^ocaT"

independentemente de nova comunicafao;

14.2 - Informa9oes adicionais acerca do presente Edita! poderao ser fomecidas, desde que solicitadas por 

escrito em ate 02 (dois) dias uteis antes da data prevista para o recebimento e abertura das Propostas, e 

serao respondidas tambem por escrito, oportunidade em que serao encaminhadas copias das solicita9oes 

e suas respectivas respostas aos demais licitantes, como forma de dotar todos os envolvidos no Processo 

dos mesmos conhecimentos e informa9oes;

14.3 - Quando o proponente vencedor nao apresentar situa9ao regular, no ato da assinatura do Contrato, sera 

convocado outro licitante. observada a ordem de classifica9ao, para celebrar o Contrato, e assim 

sucessivamente, sem prejuizo da aplicapao das san9oes cabiveis;
'i

14.4 - O Contratado devera manter situapao regular, nas mesmas condi9oes de apresentapao da Proposta e 

assinatura do Contrato, durante toda a execu9ao do mesmo, inclusive as Certidoes comprovando a 

regularidade fiscal deverao ser apresentadas por ocasiao de apresentagao das faturas;

i

14.5 - Qualquer mudanpa no quadro social da empresa contratada, durante a vigencia do Contrato, devera ser 

comunicada a Camara Municipal, para fins de observancia da continuidade do respeito ao regramento 

legal pertinente aos contratos celebrados pela Administra9ao Publica;

14.6 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua Proposta, nao celebrar o Contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documenta9ao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execii9ao 

do seu objeto, nao mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execu9ao do Contrato, comportar-se de 

modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao, os Estados, 

Distrito Federal e municipios, e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida sua reabilita9ao 

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das demais comina9oes legais; i

Vi
14.7 - O futuro Contrato, derivado do presente certame, tera validade ate 33 de dezembro de 2021, ou ate a 

total conclusao do objeto contratado, prevalecendo, para todos os efeitos, o que ocorrer primeiro, com 

possibilidade de prorroga9ao, desde que haja interesse entre as partes, conforme previsto no Artigo 57 da 

Lei Federal n°. 8.666, de 21 dejunho de 1993;

14.8 - Os pre90s serao fixos e irreajustaveis, validos para todo o periodo de validade do Contrato;

14.9 - O futuro contratado flea obrigado a aceitar, nas mesmas condi9des contratuais, os acrescimos e 

supressoes que se fizerem nos serv^os derivados desta Ucita9ao em ate 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do Contrato, conforme Artigo 65, Paragrafo Primeiro, da Lei Federal n°. 8.666, 
de 21 dejunho de 1993;

:!
14.10 - O Presidente da Camara Municipal podera revogar esta licita9ao por razoes de interesse publico, 

derivadas de fato superveniente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal decisao, devendo 

anula-la, de oficio, ou por provoca9ao de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e fundamentado;

W\

14.11 -O cancelamento deste procedimento licitatorio induz ao cancelamento do Contrato dele decorrente;

14.12 - A minuta do Contrato, Anexo I do presente Edital, regulamenta as condipoes de pagamento, 
reajustamento, responsabilidade, multas e encerramento fisico e flnanceiro do Contrato, e podera softer 

ajustes ou adequapoes necessarias;

6
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, para dinmir questdes decorrentes do preserve

consequentemente, decorrente do presente certame, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja; j

14.14 - Anexos ao presente Edital:

{
a) Anexo I - Minuta de Contrato;
b) Anexo II - Minuta de Declara^ao de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Aitigo 7° da
Constituipao Federal; J

c) Anexo III - Modelo de Proposta de Prec^os.

ica eleito o roro da Lomarca de Lapao , e,

si
\A

y
i

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei publicar o presente Edital.

Lapao, Bahia, 08 de marfo de 2021.

/ Marcio G^ik Belarmino de Castro 

Presidente da Comissao Permanente de Licita<?ao

4

!i;

i!

.V
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:;n
TkkMO Dt REFERtNClA i H

ESPECIFICACAO QUANTIDADEUNIDADEITEM

Gasolina comum, a ser entregue na Sede e/ou Distrito do 
Municipio|

Litre 9.00001

Alcool anidro, a ser entregue na sede e/ou Distrito do 
Municipio| Litre 10002

Oleo Lubrificante para motor Litro 2003

Filtro de oleo para motor Unidade 0504

-J

.1
■4
is-5

•1 1

■u
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!
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Minuta de contrato

CONTRATO N° XX/XXXX 

Carta Convite N°001/2021

CONTRATO DE PRESTAQAO DE 

SERVigOS QUE FAZEM A XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME 

CLAUSULAS E CONDigOES ABAIXO:

II-
!!?■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ente de direito 

publico interne, inscrito no CNPJ/MF sob o n° XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado, neste ato, pelo Sr. Presidente da 

Camara Municipal, Vereador XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adomiciliado residenten° e

de urn lado, e de outro, a empresa 

doravante denominada 

CONTRATADA, representada neste ato por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

portador do RG n° XXXXXXXXXXXXXXX e CPF n° XXXXXXXXXXXXXX, residente e 

domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX assinam o presente 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL em conformidade com o que 

consta na Carta Convite n° XXXXXXXX, que se regera pelas normas da Lei Federal n° 

8.666/93 e pelas clausulas e condipoes seguintes:

|j

CLAUSULA PRJWIEIRA - DA FUNDAMENTApAO LEGAL:

O presente fornecimento de combustivel e feito pela Modalidade de Carta 

Convite, com base no Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Constitui o objeto do presente instrumento o fornecimento de 

combustivel (gasolina comum, Alcool, oleo lubrificante e filtro de oleo) para abastecimento 

de veiculo da Camara Municipal a serem entregues de acordo com a necessidade, 

conforme segue:

QUANTIDADEUN1DADE )■ESPECIFIC ACAOITEM ;i!

Litre 9.000Gasolina comum, a ser entregue na Sede do Municfpio01

100LitroAlcool anidro, a ser entregue na sede do Municipio02

Oleo Lubrificante para motor Litro 2003

Unidade 05Filtro de oleo para motor04

O objeto da presente licitapao sera o fornecimento na bomba 

do posto em questao, a partir do recebimento da autorizapao de fornecimento, de acordo 

com a necessidade e disponibilidade da CONTRATANTE.
Toda e qualquer alterapao nos fornecimentos ora contratados, 

somente podera ser efetivada mediante previa e expressa autorizapao da

9
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CNPJ 16.250.755/0001-84

UUNIKAIANI t, atraves de termo aditivo, nos termos do artigo tib, paragrato v, da Lei

Federal n°. 8.666/93 e suas alterapdes posteriores.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUQAO:
!!

Os fornecimentos, para atender a XXXXXXXXXXXXXXXX, 

visando as necessidades da mesma, serao realizados de forma indireta, sob o regime de 

empreitada por prego global, em datas a serem informadas para a realizagao dos 

referidos servigos.

1

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO:

O prazo do presente contrato e a sua total conclusao, 

observando o prazo de XXXXXXXXXXXXXXXXX, ou o que se findar primeiro,

podendo ser prorrogado, mantidas as demais clausulas, desde que ocorra a completa 

execugao dos servigos, ou caso ocorra urn dos motives enumerados no paragrafo 1° e 

seus incisos e paragrafo 2° do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93, devidamente 

justificado. II
i

CLAUSULA QUINTA - DO PREQO:

O valor total do presente contrato assim discriminados, no valor

global de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), cujo pagamento sera
mensal, conforms a demanda consumida, correndo por conta da dotagao orgamentaria especifica abaixo 
descriminada, que sera suplementada se necessario.

2002 - Gestao das atividades da Camara Municipal de Lapao 

3390.30 - material de consume

■

Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas 

condigoes contratuais, os acrescimos ou supressdes que fizerem nos servigos, ate 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor global do contrato, na forma do artigo 65, II, Alinea “d” da 

Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragbes.

i

r

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer alteragao, com ou sem aumento do 

valor do contrato, devera ser justificada por escrito pela XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e previamente autorizada pelo Sr. Presidente da Camara, devendo ser formalizada por 

meio de aditamento, que podera ser unico, e que sera lavrado antes de expirar-se o prazo 

do contrato, ficando mantidas as demais condigoes contratuais.
CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento do fornecimento de combustfvel sera efetuado, 

atraves de Nota Fiscal, ate o 27° (vigesimo setimo) dia de cada mes, salvo por atraso de 

liberagao de recursos financeiros, desde que a CONTRATADA:

a) Entregue a CONTRATANTE, ate o vigesimo dia, o 

documento fiscal equivalente, contendo as faturas com o valor das publicagoes realizadas 

no mes.
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d ) 7\s taturas deverao ser apresentadas ao be tor de
Contabilidade juntamente com a comprovapao das publicapdes efetivadas no mes, bem 

como a certidao de regularidade fiscal, para pagamento conforme nota de empenho.
c) Fica desde ja estipulado que a CONTRATADA devera 

manter-se em dia com as contribuipdes fiscais, devendo apresentar mensaimente no ato 

do recebimento, as respectivas certidoes, sendo o pagamento pelo servigo contratado 

somente realizado com a comprovagao da regularidade fiscal da CONTRATADA.

;i1

Paragrafo Primeiro - O pagamento e condicionado ao atestado no referido 

documento fiscal, por servidor designado para este fim, bem como a comprovagao de 

regularidade fiscal sem debito da CONTRATADA.
ij

Nao sera devida pela CONTRATANTE aParagrafo Segundo
CONTRATADA atualizagao monetaria na hipotese de atraso, prevista nesta Clausula, 
dentro do que estabelece a legislagao em vigor.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAQAO, EMPENHO E CONDIQOES DE
PAGAMENTO:

A CONTRATANTE empenhou, em favor da 

CONTRATADA, a conta da dotagao orgamentaria 2002 - Gestao das atividades da 

Camara Municipal de Lapao / 3390.30 - material de consume, para pagamento pela 

prestagao dos servigos, ora contratados, a quantia de R$ XXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),valor do custo total estimado do contrato.

Paragrafo Unico - A liquidagao da despesa respectiva far-se-a ate o 10° 
(decimo) dia util, apos a realizagao do servigo ora contratado e desde que a respectiva 

Nota Fiscal seja entregue a Camara Municipal de Lapao com pelo menos 05 (cinco) dias 

uteis de antecedencia e tenha sido devidamente atestado a execugao dos servigos pelo 

orgao competente.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO:
Os pregos ora contratados sao fixos e irreajustaveis, salvo 

as hipoteses do art. 65, II, alinea "d”, de acordo com a Legislagao Federal em vigor, e em 

caso de prorrogagao do presente contrato, os pregos serao reajustados de acordo com os 

indices fornecidos pelo IGPM ou qualquer indice que venha a substitui-lo.
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAQAO:

A fiscalizagao e o acompanhamento dos servigos, ora 

contratados, serao exercidos pela Camara Municipal de Lapao, atraves de representante 

porele indicado, devidamente credenciado.

Paragrafo Primeiro - A fiscalizagao da CONTRATANTE e reservado o 

direito de recusar os servigos, objeto deste Contrato, no todo ou em parte, quando estes 

nao estiverem sendo prestados dentro das normas contratuais, assim como exigir a sua 

adequagao quando nao corresponderem aos termos pactuados, nos moldes do artigo 76 

da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.
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Paragrato begundo - Na execugao do tornecimento de combustivel, serao

obedecidas integral e rigorosamente pela CONTRATADA, todas as instrugoes da 

Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA- DAS OBRIGAQOES SOCIAIS:

A CONTRATADA e responsavel por todos os onus e 

obrigagdes concernentes as legislagdes comercial, fiscal, social, tributaria, previdenciaria, 

securitaria e trabalhista, decorrentes deste Contrato, aplicaveis aos seus empregados que 

venham participar da execugao dos servigos, ora contratados, respeitadas as demais leis 

que nelas interfiram, especialmente a relacionada com a seguranga do trabalho.

Paragrafo Unico - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente 

sera efetuado mediante comprovagao a CONTRATANTE de quitagao com as obrigagdes 

decorrentes da presente clausula, vencidas ate o mes anterior ao do pagamento, inclusive 

ISSelPTU.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL:

O presente contrato podera ser rescindido amigavelmente, 

por acordo entre as partes, desde que haja conveniencia para a Administragao, ou 

administrativamente, se ocorrer urn dos motives enumerados no artigo 78 e seus incisos e 

paragrafos da Lei Federal n° 8.666/93, observadas as disposigdes do artigo 80 do referido 

diploma legal.

J

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA MULTA E PENALIDADES:

i
Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer das 

obrigagdes assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, 

ao presente Contrato, ficara sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juizo da 

administragao da Camara Municipal de Lapao, em conformidade com o estabelecimento 

nos Artigos 77, 78, 86 e 87, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes:

a) Advertencia.

b) Multa diaria correspondente a 0,1% (hum decimo por 

cento) do valor total do contrato por dia de atraso que se verificar na data prevista para o 

inicio e o fim do fornecimento de combustivel. A CONTRATANTE podera, ainda, aplicar a 

CONTRATADA, multa administrativa, graduavel conforme a gravidade da infragao, nao 

podendo, no entanto, o seu valor total exceder a 20% (vinte por cento) do valor deste 

Contrato, sem prejuizo das penalidades e de multa moratoria prevista na presente 

Clausula Contratual.

:

;i|

c) A suspensao temporaria do direito de participar das 

licitagoes na Camara Municipal de Lapao, nao superior a 02 (dois) anos e impedimento de 

contratar com a Administragao, a ser estabelecido de acordo com a gravidade da falta 

cometida, sem prejuizo de outras sangoes cabiveis.

d) Declaragao de inidoneidade, quando a empresa 

adjudicataria nao cumprir as obrigagdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou 

culposa.
<
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e) U atraso mjustiti
constitui motive para a rescisao do Contrato, sem prejuizo de outras sanpoes cabiveis.

Paragrafo Unico - Persistindo a aplicagao da multa acima mencionada por 
periodo igual ou superiojr a 05 (cinco) dias, considerar-se-a rescindido este, de pleno 

direito, independentemente de perdas e danos que foram apurados, ficando ainda a 

CONTFRATADA sujeita as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e 

suas alteragoes. I

no tornecimento de combustiveit !|
:?

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer privilegio, 
elegem o foro da Comarca de X^XXXX-XX, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do 

presente contrato.

Si
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente 

em 03 (tres) vias de igua teor, na presenga das testemunhas abaixo assinadas para que 

produza os devidos e legais efeitos.

;
Lapao-BA, xx de margo de 2021.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente da Camara Municipal de XXXXX 

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA ll.l

Testemunhas: ?■

iTestemunha 1: 
RG:__________ 1I *.
CPF: ' '.i

Testemunha 2:.

RG:__________

CPF:_________

sM

y
i
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]

Anexo

(Papel Timbrado - opcional)

DECLARAQAO
■h

......(Razao Social), inscrita no CNPJ sob o n°
, por intermedio de seu representante legal o(a)

if

(MATRIZ)
Sr(a).......
portador(a) da Canteira de Identidade - RG n°

i
e do CPF

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso 

V, art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da 

Constituigao Federal, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o 

compromisso de declarer a superveniencia de qualquer fato impeditivo a sua 

habilitagao.

n°
►

4

<i
;Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ) W|

41
de 20....Em, de

(assinatura do representante legal)

(Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

1
!«

14 1
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a Camara Municipal de Lapao 

Comissao Permanente de Licitagao 

Referente: Convite ri° 001/2021

OBJETO: Fornecimento de combustive! e 6/eo iubrificante h  ■:!!*

il

Proposta de Pregos

Com o presente vemos apresentar Proposta de Prepos, a Licitagao instaurada por 
esta Camara Municipal, na modalidade Convite n° 001/2021, do tipo "menor 
Prego", objetivando a aquisigao de combustivel na forma estabelecida no edital 
pelo qual expressamos a nossa plena concordancia em relagao aos criterios e 

serem obedecidos em reiagao ao abastecimento dos vei'culos da Camara 

Municipal, para o que formalizamos a seguinte proposta de pregos: iLilI?

ESPECIFICAgAO Valor
total

QUANT1DADE Valor
Unitario

UN1DADEITEM

Litro 9.000Gasolina comum, a ser entregue na Sede 
do Municipio | 

01

Alcool anidro, a ser entregue na sede do
Municipio | Litro 10002

Oleo Lubrificante para motor Litro 2003

Filtro de oleo para motor Unidade 0504

Total da proposta: R$ (...)

?
)resente proposta e de ... (...) dias, apos a homologagao.o prazo de validade da

a■':!
Atenciosamente •!

de de 2021.Lapao,

(nome da empresa e assinatura do representante legal)

M
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