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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 

 
I – Regência Legal: 
Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93 e Lei Complementar 123/2006 e 
alterações e Decreto Municipal n.o 059/2013. 
II – Órgão Interessado/ Setor: 
GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, 
EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,  AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE E PLANEJAMENTO 
III – Modalidade: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 

 IV – Processo Administrativo  
Nº 197/2018 

V – Tipo de Licitação: 
Menor Preço  

 VI – Forma de Fornecimento:  
  Parcelada  

VII – Critério de julgamento: 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
VIII – Objeto: 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E 
ETANOL) E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS 
IX – Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e 
Início da abertura dos envelopes:  
Data: 03/01/2019 
Horário: 09:30h  
Local: Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro–Ubaitaba – Bahia, CEP 45.545-000. 
 
 
X. Dotação orçamentária: 

ÓRGÃO 
UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 
PROJETO/ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 

DESPESA 
FONTE 

03.07.00 - SECRETARIA 

DE SAUDE 

03.07.60/FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

2114/GESTÃO DAS AÇÕES A 

CARGO DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE - 15% 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

02 

03.07.00 - SECRETARIA 

DE SAUDE 

03.07.60/FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

2118/ P A B - PISO DE 

ATENÇÃO BÁSICA 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

14 

03.07.00 - SECRETARIA 

DE SAUDE 

03.07.60/FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

2115/ GESTÃO DAS AÇÕES DO 

PROGRAMA DE SAÚDE 

FAMILIA - PSF 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

14 

03.07.00 - SECRETARIA 

DE SAUDE 

03.07.60/FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

4042 / GESTÃO DAS AÇÕES DO 

PMAQ 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

14 

03.06.00 - SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO 

03.06.06/SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO 

2111/ MANUTENÇÃO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

01 
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03.06.00 - SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO 

03.06.06/SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO 

2113/ MANUTENÇÃO DAS 

AÇÕES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL (FUNDEB) 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

19 

03.06.00 - SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO 

03.06.06/SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO 

4039/ GESTÃO DAS AÇÕES DO 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

04 

03.06.00 - SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO 

03.06.06/SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO 

2142/ GESTÃO DAS AÇÕES DO 

PROGRAMA DE TRASNPORTE 

ESCOLAR - PNATE 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

15 

03.04.00 - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO 

03.04.04/SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

2103/ GESTÃO DAS AÇÕES DA 

SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

00 

03.08.00 - SEC. DE OBRAS 

E SERVIÇOS URBANOS 

03.08.08/ SEC. DE OBRAS E 

SERVIÇOS URBANOS 

2126/ GESTÃO DAS AÇÕES DA 

SECRETARIA DE OBRAS 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

00 

03.09.00 - SEC. DE 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

 

03.09.09/ SEC. DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

2134/ GESTÃO DAS AÇÕES E 

ATIVIDADES DO F.M.A.S. 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

00 

03.09.00 - SEC. DE 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

 

03.09.09/ SEC. DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

4037/ GESTÃO DAS AÇÕES DO 

CRAS 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

29 

03.09.00 - SEC. DE 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

 

03.09.09/ SEC. DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

2144/ GESTÃO DAS AÇÕES DO 

BOLSA FAMÍLIA / IGD 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

29 

03.09.00 - SEC. DE 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

 

03.09.09/ SEC. DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

2448/ SERVIÇOS ESPECÍFICOS 

DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL/CREAS 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

29 

03.13.00 – SEC. DE 

AGRICULTURA 

03.13.13– SEC. DE 

AGRICULTURA 

2138 / GESTÃO DAS AAÇÕES 

DA SEC. AGRICULTURA 

339030 – 

MATERIAL DE 

CONSUMO 

00 

03.08.00 - SECRETARIA 
DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS 

03.08.08/SECRETARIA DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

1104/RECUP., CONSERV., E 
MANUTENÇÃO DE RUAS E 

ESTRADAS 

339030 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
42 

03.09.00 - SECRETARIA 
DE DESENV. SOCIAL 

03.09.09/SECRETARIA DE 
DESENV. SOCIAL 

2152 
PROGRAMA PRIMEIRA 

INFÂNCIA NO SUAS 

339030 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
29 

03.09.00 - SECRETARIA 
DE DESENV. SOCIAL 

03.09.09/SECRETARIA DE 
DESENV. SOCIAL 

2141 
INDICE DE GESTÃO 

DESCENTRALIZADA - SUAS 

339030 – 
MATERIAL DE 

CONSUMO 
29 

     
 

XI. Prazo de Vigência  
12(doze) meses 
 

XII – Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido 
Mínimo: 
R$ 200.000,00 
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XIII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital: 
 
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação 
serão prestados pela Pregoeira diariamente, das 09:00 às 14:00, na sede da Prefeitura Municipal, 
no Setor de Licitações, na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro–Ubaitaba – Bahia, CEP 45.545-000 ou 
pelo e-mail: licitaubaitaba@hotmail.com.  
Pregoeira Responsável: 
 
Sílvia Mara Menezes Borges - Pregoeira Oficial – Decreto 20, de 10/01/2017, publicada no 
Diário Oficial do Município de Ubaitaba – BA 
 
  
 

XIV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  
14.1. Poderão participar deste Pregão, PESSOAS JURÍDICAS que exerçam atividades relacionadas 
com o objeto desta licitação atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos.  
 
14.1.1. Em razão da logística do fornecimento, as empresas interessadas devem possuir bombas 
de combustível instaladas no município, em atendimento ao princípio da economicidade. 
 
14.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:  
  
a) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham 

sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido 
suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Ubaitaba; 

 
b) Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
c) Pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores da 

Prefeitura Municipal de Ubaitaba. 
. 

 XV – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
15.1. O processo licitatório obedecerá, integralmente, às disposições das Leis nº 10.520, de 17 
de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006 e 
alterações e Decreto municipal 059/2013 
 

XVI – CREDENCIAMENTO 

 
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a) 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 
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equivalente, juntamente com o contrato social da empresa apresentado em original, cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original. 

16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial (preferencialmente 
conforme modelo do Anexo IV), atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, 
devidamente assinada pelo sócio administrador da empresa, juntamente com cópia do contrato 
social da empresa.  
 
16.2.1. 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 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
16.3. Durante a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao(à) pregoeiro(a) a 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, 
separada de qualquer dos envelopes exigidos nos itens XVII e XVIII abaixo, dando ciência de que 
cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo 
(Anexo V). 
 
16.4. Ainda durante o credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem com ME 
(Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido 
enquadramento, apresentando, em separado de qualquer envelope, os seguintes documentos: 
 

a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que a mesma se enquadra 
nos Termos da Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno 
Porte e de que não lhe recai nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º 
do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, conforme modelo constante do ANEXO 
VII; 
 

16.5. Quando, por equívoco, a licitante não apresentar qualquer das declarações mencionadas 
nos subitens 16.3 e 16.4 ‘a’, a omissão poderá ser sanada junto à Pregoeira, desde que a empresa 
tenha credenciado representante para participar da sessão com amplos poderes de 
representação, por meio de declaração escrita de próprio punho ou declaração oral reduzida a 
termo na ata da sessão, precluindo o direito de fazê-lo caso não esteja presente, não haja 
representante credenciado ou omita-se novamente. 
 
16.6.  Recebidos os envelopes, não mais serão admitidos novos licitantes. 
  
16.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 
 
16.8. É FACULTADO AOS INTERESSADOS O ENVIO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE 
HABILITAÇÃO via postal, por portador ou por qualquer outro meio de entrega, desde que os 
mesmos sejam recebidos até o horário do início da sessão, acompanhados da Declaração de 
Habilitação (Anexo V), e, se for o caso, dos documentos para comprovação de enquadramento 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo VII), em separado, ou seja, as 
mencionadas declarações deverão ser enviadas EM UM ENVELOPE A PARTE, FORA DOS 
ENVELOPES de Propostas de Preços ou de Habilitação. 
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16.8.1 Ao optar por essa forma de participação, descrita no subitem 16.8, a licitante estará 
renunciando o direito de ofertar lances assim como interpor  recurso. 
 

XVII – PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A” 

 
17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope pelo representante legal da 
empresa, identificado como Proposta de Preços, endereçada ao(a) Pregoeiro(a), desta forma: 
 

AO MUNICÍPIO DE UBAITABA 
A/C PREGOEIRO(A) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO)  

 
17.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em Língua 
Portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 
 
17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido de acordo com as 
exigências constantes deste Edital e seus Anexos,não sendo admitidas propostas alternativas.  
 
17.3.1. A apresentação da marca do produto, para os itens pertinentes, é condição fundamental 
para participação da empresa na fase de lances, caso a proposta seja classificada. 
 
17.3.1.1. Em caráter excepcional, quando o licitante não apresentar as marcas dos produtos ou 
apresentar marca equivocada, e desde que não impossibilite a conclusão da sessão no dia 
determinado, o pregoeiro poderá autorizar a inclusão e/ou correção das marcas pelo próprio 
licitante, antes que se inicie a fase de lances. 
 
17.4. A proposta deve apresentar os preços unitários, conforme especificações do Anexo I deste 
edital, expressos em R$ (reais), com apenas duas casas decimais após a vírgula. 
 
17.4.1.  A Pregoeira, no julgamento das Propostas de Preços, poderá determinar que sejam 
promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como: 

 
a) Erro de multiplicação do valor unitário, pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor 
total; 
b) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a 

soma; 
c) Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as 
quantidades previstas, alterando-se o valor final. 
d) Erro no preço total, será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima. 
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17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, 
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer 
custo financeiro para o período de processamento das faturas. 
 
17.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições 
sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço 
ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado. 
 
17.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da apresentação da proposta. 
 
17.7.1. Caso a proposta não indique o prazo de validade, esta omissão será interpretada como 
aceite do prazo acima estabelecido.  
 
17.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta. 
 

XVIII – HABILITAÇÃO – ENVELOPE B 

 
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B–HABILITAÇÃO a documentação abaixo que 
poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do 
original para ser autenticada pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, 
identificado da seguinte forma: 
 

AO MUNICÍPIO DE UBAITABA 
A/C PREGOEIRO(A) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)  

 
 
18.1.1. Os documentos apresentados em cópias simples e autenticados digitalmente serão 
aceitos pela CPL, sendo que, caso sagre-se vencedora, deverá apresentar os documentos 
em original no ato da assinatura do contrato. 
 
18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados: 
 
18.2.1. A Habilitação Jurídica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
a) Em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro; 
b) Em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, com carimbo do registro; 
c) No caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, com carimbo do registro acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores, com carimbo do registro e autenticação; 

d) No caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em 
exercício, autenticado, com carimbo do registro; 
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e) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de 
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

f) Cédula de identidade ou outro documento equivalente do representante legal (sócio-
administrador). 
 

18.2.1.2. As empresas devem apresentar, juntamente com a documentação acima 
descrita, a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA 
BAHIA, com prazo de emissão não superior a 30 dias da data de abertura do certame.  
 
18.2.1.2.1. A falta da certidão mencionada não constitui motivo de inabilitação da 
empresa licitante, podendo a Pregoeira estipular prazo para apresentação da mesma com 
o objetivo de atestar a situação jurídica da empresa.  
 
18.2.1.3. Será facultada à apresentação dos documentos referidos no item 18.2.1, à empresa que já 

os houver apresentado no momento do credenciamento. 

18.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista que será comprovada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: 
 

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

b) 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; 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela 

Secretaria da Fazenda do Governo do Estado; 
 

d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  
 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela 
Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional (CERTIDÃO CONJUNTA); 

 
f)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
18.2.3. A Qualificação Técnica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

 
a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido em nome da empresa por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando aptidão para a execução dos serviços, nas 
condições e quantidades pertinentes e compatíveis com o Objeto deste Edital, nos termos do 
§ 3º do art. 30 da Lei nº 8.666/93. 
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a.1.)Preferencialmente, o(s) atestado(s) deverá(ão) apresentar o reconhecimento da 
firma do emitente e conter: discriminação dos serviços, com as respectivas quantidades e 
período da sua realização. Deve ser assinado pela autoridade máxima do órgão ou da 
empresa ou por pessoa que exerce função de chefia do órgão ou da empresa. 
 
a.2.) Nos casos em que as informações contidas no(s) atestado(s) não forem suficientes para 
se verificar as características da prestação dos serviços, conforme o caso, o(a Pregoeiro(a) 
poderá realizar diligência com o objetivo de melhor instruir o processo, inclusive, com a 
verificação de outros documentos que complementam ou reforcem os dados extraídos do 
atestado. 
 
a.3.) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da 
empresa proponente. 
 
a.3.1.) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha, 
pelo menos, uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da 
empresa proponente. 
 

b) Certificado de Autorização de Posto Revendedor de Combustível, emitida pela ANP, com 
consulta mostrando a quantidade de bicos para cada tipo de combustível solicitado neste 
Edital. 
 

18.2.4. A Qualificação Econômico-Financeira que será comprovada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: 
 

a)Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei (com indicação do nº do Livro Diário, número de registro 

na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos) que 

comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmos deverão estar assinados 

pelo Contabilista (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou 

Representante legal da empresa.  

b.1) No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social, estando 

por esta razão, impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações 

contábeis, será admitida (e somente para esta hipótese) a apresentação do balancete do 

mês imediatamente anterior ao da realização desta licitação devidamente assinado por 

profissional habilitado e acompanhado do respectivo termo de abertura do livro diário. 

b.2) A empresa licitante deve possuir capital social mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais).  

18.2.5. Documentação Complementar: 
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a) Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor 
no quadro da empresa conforme o modelo do Anexo VI. 
 

b) Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar com nenhum Órgão Federal, 
Estadual ou Municipal, conforme modelo do Anexo VIII deste edital; 

 
18.3. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 

apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados 
e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 

18.4. Para as certidões apresentadas sem data de validade, será considerado o prazo de 
30(trinta) dias a contar da data de sua expedição. 

 
18.5. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto nas Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de Regularidade Fiscal e 

Trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa; 
 

c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 
8.666/93, especialmente a definida no art.81.  

 

XIX – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS 

 
19.1. Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM; 
 
19.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e 
condições detalhadas pelo edital; 
 
19.2.1. Serão desclassificadas as propostas que:   
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou contenham previsão de 
sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento; 
b) apresentem valores manifestamente inexequíveis; 
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o 
julgamento. 
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19.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital; 
 
19.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando 
o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo o 
Pregoeiro(a) negociar, visando obter preço melhor. 
 
19.5. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
  
19.6. Após a classificação das propostas, o(a) Pregoeiro(a) fará a divulgação, convocando os 
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de 
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente. 
 
19.7. O(a) Pregoeiro(a) selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham 
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de 
menor preço, ou na impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas 
condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes à de menor preço, quaisquer 
que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública 
de lances verbais. 
 
19.8 Apenas para efeito de registro, serão admitidos lances verbais cujos valores se 
situem acima do menor valor anteriormente registrado.  
  
19.9.O(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser 
ofertado pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar 
a manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.  

 
19.10. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, a 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias 
do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:  
 
19.10.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada.  
 
19.10.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
19.10.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que 
estejam presentes à sessão.  
 
19.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
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19.12.  Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o(a) Pregoeiro(a) 
examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao(s) item(ns)/lote(s) e 
valor(es), decidindo motivadamente a respeito. 
 
19.13. Sendo aceitável a(s) proposta(s) de menor (es) preço(s), será aberto o envelope contendo 
a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, com a confirmação das suas 
condições de habilitação 
 
19.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo(a) Pregoeiro(a), com a posterior 
homologação do resultado pela Autoridade Superior. 
 
19.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame. 
 
19.16.O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor (es) deverá(ão) apresentar ao(à) 
Pregoeiro(a), no prazo máximo de 2(dois) dias úteis após o encerramento deste Pregão, 
nova proposta escrita acompanhada de novos preços. 
 
19.16.2.O percentual de desconto oferecido ao final da fase de lances sobre os preços 
constantes na planilha inicial deverá incidir de forma linear sobre todos itens que compõe 
o lote, e em hipótese alguma, será aceito valor unitário superior ao que foi inicialmente 
cotado. 
 
19.16.2. O não cumprimento do prazo descrito no subitem 19.16. ensejará a 
desclassificação da licitante considerada vencedora, convocando-se as demais licitantes 
por ordem de classificação. 
 
19.17 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de 
apoio e licitantes presentes; 
 
19.18. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento 
da proposta, que não causem  prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes. 
 
19.20.O(s) envelope(s) de documento(s) deste pregão que não for(em) aberto(s) ficará(ao) em 
poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo 
o(s) licitante(s) retirá-lo(s), após aquele período, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 
descarte do(s) envelope(s). 
 

XX – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPUGNAÇÕES 

 
20.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital até 2(dois) 
dias úteis da data marcada para abertura dos envelopes, por meio de questionamentos enviados 
via licitaubaitaba@hotmail.com 

mailto:licitaubaitaba@hotmail.com
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20.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 
deste Edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 03 (três) dias úteis. Art. 41, §1º da Lei 8.666/93. 
 
20.3.  Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas 
e habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Art. 41 §2º da Lei 
8666/93. 
 
20.4. O instrumento impugnatório deverá ser protocolizado na sede da Prefeitura Municipal de 
Ubaitaba, sendo que não será aceito o envio do mesmo via e-mail. 
 
20.4.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório que resulte em alterações na 
elaboração da proposta ou inclusão de documento(s) de habilitação, será designada nova data 
para a realização do certame. Nos demais casos, a data da sessão será mantida e o processo deve 
seguir seu curso normal 
 
20.5.  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
20.6 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a 
realização do certame. 
 

XXI – DOS RECURSOS  

 
21.1. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
 
21.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do(a) 
Pregoeiro(a) importará em decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação 
do objeto da licitação ao licitante vencedor. 
 
21.3. A autoridade superior do Município promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias 
úteis para decidir o recurso. 
 
21.4. O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo. 
 
21.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 



 

13 
 

22.1. Não havendo a manifestação de recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação 
à proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 
 
22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos 
eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o 
procedimento licitatório. 
 
22.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à 
contratação. 
 
 

XXIII – DA CONTRATAÇÃO 

 
23.1.  As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o município 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. 
 
23.2. O setor responsável convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, 
que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir do 
recebimento da convocação. 
 
23.3. O prazo estipulado no subitem 23.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pelo município. 
 
23.4. O(A) Pregoeiro(a) poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições 
estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na 
ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
23.5. O contrato vigerá da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2017, prorrogável a critério 
da Administração, nos termos do  artigo 57, II,  da Lei n.º 8.666/93. 
 
23.6. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e 
favorecido das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, que se sagrarem vencedoras do 
certame e que contenham alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.  
 
23.6.1. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 
86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de 
empate o exercício do direito de preferência. 
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23.6.2. Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
23.6.3 Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas 
as condições de habilitação. 
 
23.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: 
 

a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua 
alteração, ou; 

b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato. 
 
23.8. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital. 
 
23.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 

XXIV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
24.1. O pagamento será efetuado pelo município através da emissão de Ordem Bancária 

em conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do 
recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal. 
 

24.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorização de 
Fornecimento, conforme o caso, devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefe 
do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente entregues. Não será 
aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou 
Faturas. 
 

24.3.  Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos serviços, no todo ou 
em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências 
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da 
reapresentação, devidamente regularizada. 
 

24.4.  Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem 
implicará em aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial. 
 

24.5.  A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 
de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJs. 
 

24.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e 
trabalhistas. 
 

XXV – REAJUSTAMENTO 
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25.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 
 
25.2. Permitir-se-á revisão dos preços para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 
65, II, d – Lei 8.666/93. 
 

XXVI – DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO   

 
26.1. O fornecimento dos produtos ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da 
Secretaria solicitante que emitirá autorizações de fornecimento após a assinatura do contrato, 
observadas as condições descritas no Termo de Referência e Minuta do Contrato. 
 
26.2. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos 
produtos. 
 
26.3. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações, 
sem ônus para a Administração Pública. 
 

XXVII – DAS SANÇÕES 

 
27.1.A recusa sem justificativa aceita pela Administração em assinar o Contrato dentro do prazo 
estabelecido pelo Contratante caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas e a 
empresa será considerada inadimplente e estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor global do serviço a ser contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com o 
município, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 
27.2.  A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às multas 
e penalidades descritas na Minuta do Contrato, Anexo III, deste edital; 
 
 

XXVIII – DA RESCISÃO 

 
28.1. A inexecução deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais 
previstas nas Leis nº 8666/93 e 10.520/02. 
 
28.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
28.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 
 

XXIX - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 
29.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente 
justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua 
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 
 
29.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 
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29.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do 
procedimento licitatório. 
 

XXX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
30.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) 
Pregoeiro(a), se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.  
 
30.2. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação; 
 
30.3. Os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal são de exclusiva responsabilidade 
da empresa a ser contratada.  
 
30.4. É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 
licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria 
constar, originariamente, da proposta. 
 
30.5. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e 
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
30.6. O(A) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente 
formais constantes da documentação e proposta, desde que sejam possíveis a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Pregão e que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 
 
30.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
  
30.8. Fica entendido que o Edital – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer informação contida em um documento e que 
seja omitida no outro, será considerada válida. 
 
30.9. O(A) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo 
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos, em ata. 
 
30.10. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à 
contratação. 
 
30.11. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está 
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos: 
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a) Anexo I -Termo de Referência/Especificações dos equipamentos. 
b) Anexo II- Proposta de Preços; 
c) Anexo III- Minuta do Contrato; 
d) Anexo IV- Modelo de Credencial; 
e) Anexo V- Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação; 
f) Anexo VI- Declaração da Inexistência de Menor no Quadro da Empresa; 
g) Anexo VII- Declaração de Enquadramento com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte; 
h) Anexo VIII- Modelo de declaração de idoneidade. 

 
30.11. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da 
Comarca da Contratante, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
30.12. Os casos omissos serão dirimidos pelo(a) Pregoeiro(a), com observância da legislação em 
vigor, em especial as Leis Federais nº 10.520/2002 e, subsidiariamente a nº 8.666/93. 
 
Ubaitaba  - BA, 17 de dezembro de 2018 
 
 

Silvia Mara Menezes Borges 
Pregoeira Oficial – Decreto 002 de 02/01/2018 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. DO OBJETO: 
 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E 
ETANOL) E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 

01 
GASOLINA, combustível comum. Litro 238.000 

02 
ÓLEO DIESEL, combustível comum. Litro 180.000 

03 
ÓLEO DIESEL S10, combustível. Litro 215.000 

04 
ETANOL, combustível comum. Litro 30.000 

05 
ÓLEO HIDRÁULICO para Transmissão Automática 10w – 

1.000 ml 
Litro 500 

06 
ÓLEO LUBRIFICANTE para Motor a Gasolina – 20w50 – 

1.000 ml 

Litro 
500 

07 
ÓLEO LUBRIFICANTE para Motor a Diesel – 15w40 - 

1.000 ml 

Litro 
1.000 

08 
FLUIDO DE FREIO Dot 3 – 500ml Lata 100 

09 
GRAXA Para Lubrificação – 500ml Lata 200 

 
Obs: O QUANTITATIVO DESTINA-SE ÀS DEMANDAS DO ÓRGAO GERENCIADOR DO SRP, 

REPRESENTADO, NESSE CERTAME, PELAS SEGUINTES SECRETARIAS MUNICIPAIS: GABINETE 

DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,  AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E 

PLANEJAMENTO. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

 
Os produtos a serem adquiridos destinam-se ao abastecimento e manutenção preventiva 

dos veículos pertencentes à frota municipal e dos que estiverem à disposição do município, uma 

vez que os serviços de transporte e deslocamento são essenciais à manutenção e funcionamento 

das Unidades Administrativas e atendimento serviços públicos aos munícipes. 
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3. DO FORNECIMENTO 

 
a) A empresa(s) vencedora(s) deve possuir bombas de combustíveis instaladas no 

Município de Ubaitaba, de acordo normas de segurança expedidas pela Agência Nacional 
de Petróleo. 

b) A forma de fornecimento do combustível será parcelada, obedecendo à solicitação dos do 
órgão gerenciador e órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de 
Fornecimento. O local do fornecimento será no estabelecimento da CONTRATADA, 
conforme descrito na Autorização de Fornecimento, sendo que o fornecimento deverá 
ser de total responsabilidade da CONTRATADA.   

c) A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos combustíveis e responsabilizar-se por 
danos que porventura sejam causados, à frota, pelo fornecimento de produtos de má 
qualidade.  

d) A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do 
Município, encarregada de acompanhar a entrega dos combustíveis prestando 
esclarecimento solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as 
entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da 
Pasta. 

e) A contratante realizará análise periódica da qualidade dos combustíveis fornecidos. Caso 
o produto esteja adulterado ou em desacordo com as especificações, a contratada sofrerá 
a penalidade máxima de 10% e ainda responderá por quaisquer danos causados ao 
patrimônio público 
 

4. DO PAGAMENTO: 
 
4.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no 

mês, até o 15º dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da nota 
fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável. 

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de 
Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pela chefe do Poder 
Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a 
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

4.3.  Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, 
no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as 
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de 
pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada. 

4.4.  Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem 
implicará em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial. 

4.5.  A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com 
o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais 
e trabalhista. 

4.7. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação.  
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5.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

a) Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta 
vencedora, bem como do Edital e seus Anexos e Termo de Referência; 

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de 
responsabilidades; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 
d) Comunicar por escrito ao(aos) fiscal(is) do contrato indicados pelo Contratante qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
e) Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade de distribuição dos 

produtos contratados. 
 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

6.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO 
POR ITEM, observadas as especificações referenciais dos produtos. 
 

6.1.1. O critério de julgamento definido neste item objetiva a execução do objeto por um único 
fornecedor para melhor controle do abastecimento dos veículos pelas unidades 
solicitantes. 
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ Nº. 

REPRESENTANTE LEGAL: 

 
TEL: (xx) 

 
FAX: (xx) 

 
E-mail 

 
OBJETO:AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 
10 E ETANOL) E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QTE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  
TOTAL 

01 
GASOLINA, combustível 

comum. 

Litro 
238.000   

 

ITEM 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID 
QTE 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

02 
ÓLEO DIESEL, combustível 

comum. 

Litro 
180.000   

 

ITEM 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID 
QTE 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

03 
ÓLEO DIESEL S10, 

combustível. 

Litro 
215.000   

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

UNID 
QTE 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

04 
ETANOL, combustível comum. Litro 30.000   
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ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID QTE 

 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR  
TOTAL 

05 

ÓLEO HIDRÁULICO para 

Transmissão Automática 10w – 

1.000 ml 

Litro 500    

 

ITEM 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID 
QTE 

 

MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

06 

ÓLEO LUBRIFICANTE para 

Motor a Gasolina – 20w50 – 

1.000 ml 

Litro 

500    

 

ITEM 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID 
QTE 

 

MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

07 

ÓLEO LUBRIFICANTE para 

Motor a Diesel – 15w40 - 1.000 

ml 

Litro 

1.000    

 

ITEM 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
UNID QTE 

 

MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

08 
FLUIDO DE FREIO Dot 3 – 

500ml 
Lata 100    

 

ITEM 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
UNID QTE 

 

MARCA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

09 
GRAXA Para Lubrificação – 

500ml 
Lata 200    
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$.........(.................................................................................) 

 
 
Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para 
a entrega dos produtos. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 
 
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO: 
[Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial]. 
 
Assinatura do Representante Legal 
 
 
CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO Nº _____ / 2018 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXQUE ENTRE SI 
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO 
DE UBAITABA E DE OUTRO, A EMPRESA 
.................... 
 

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ Nº 16.137.309/0001-68, com sede 
administrativa na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Srª. SUELI 
CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, casada, portadora do CPF MF nº XXXXXXXX, RG nº 
XXXXXXX-SSP/BA, residente na XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, CEP 45.545-000, no uso das 
atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações, e demais normas atinentes à matéria, daqui por diante designada 
simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no 
CNPJ (MF) Nº XXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXXXX bairro, cidade – BA, 
representada neste ato pele seu representante legal o Sr.xxxxxxxxxxxxxxx inscrita no CPF/MF 
Nº xxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade Nº xxxxxxxxxxxxxxxx – SSP/BA, residente na 
Rua xxxxxxxxxxx– Bairro xxxxxxxxxxxxxxxxxx – cidade BA – CEP xxxxxxxxx, doravante 
designada simplesmente CONTRATADA resolvem celebrar o presente CONTRATO, disposto nas 
Leis 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 25/2017 e demais 
legislações pertinentes, conforme o  PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, mediante as 
seguintes Cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
Constitui objeto do presente Pregão a AQUISIÇÃO DE  XXXXXXXXXXXXX, conforme 
especificações do Termo de Referência constantes no Anexo I – Especificações/Proposta de 
Preços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  
O contrato a ser celebrado entrara  em vigor na data de sua assinatura e expirara  em ___/___/2017, 
ou com o fornecimento total dos produtos/materiais, o que ocorrer primeiro. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
 

UNIDADE 
GESTORA 

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE 

Xx Xxxx Xxxx Xx 
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CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

I - O Valor Global do presente contrato é de R$ ..............(.....................), conforme itens, quantitativos 

e valores abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 

ESTIMADA 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

      

 
II - O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no 
mês, até o 15º dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da nota fiscal 
devidamente atestada pelo departamento responsável. 
III - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de 
Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, 
para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos 
bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
§ 1º  Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no 
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as 
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a 
data da reapresentação, devidamente regularizada. 
§ 2º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem 
implicará em aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial. 
§ 3º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
 
§ 4º A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões 
fiscais e trabalhistas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
 
I - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação da Secretaria Solicitante, 
através de emissão da Autorização de Fornecimento.  
II - O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de 
total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
023/2018, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as 
cláusulas deste instrumento. 
III – O prazo máximo de entrega é de 2(duas) horas a contar do recebimento de cada solicitação. 
Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser 
substituído imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o 
descumprimento da obrigação assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas 
neste Edital. 
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§ 1º Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e atesto do 
servidor responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados. 
§ 2º A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades 
e datas de entregas futuras dos produtos licitados. 
§ 3º O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força 
maior, devidamente comprovado pela empresa vencedora. 
§ 4º A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa 
vencedora da obrigação de ressarcir o Contratante do valor correspondente aos custos que vier 
a ter para suprir as necessidades administrativas de suas unidades, até o recebimento dos 
produtos/materiais. 
§ 5º Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na 
prestação dos serviços. 
§ 6º Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas 
para providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções 
administrativas previstas neste edital e de ressarcirà Secretaria requisitante os custos 
decorrentes do atraso, na forma do disposto neste instrumento convocatório. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
DA CONTRATADA: 
 
I  - Constituem obrigações da Contratada: 
 
a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de 

Fornecimento emitido pelo setor de compras, de forma integral e no prazo estipulado na 
cláusula anterior, obedecendo rigorosamente as especificações contidas em sua proposta 
comercial, inclusive quanto à marca;  

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de 
responsabilidades; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer 

anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos 
produtos. 

 
§1º A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do 
prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para 
cumprimento integral do pedido,detalhando claramente os motivos do inadimplemento. 
Do contrário, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência poderá ser 
penalizada com multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo 
resultar, inclusive em rescisão unilateral do contrato. 
 
§  2º Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi 
apresentada na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de 
qualidade igual ou superior à marca inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente 
comunicado ao fiscal do contrato por meio de documento formal, no qual apresente 
justificativa plausível, devidamente comprovada. 
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§ 3º A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada 
pela CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim 
que emitirá relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição mencionada no 
parágrafo anterior.  

 
DA CONTRATANTE: 
 
I - Constituem obrigações da Contratante: 
 

a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada; 
b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste 

contrato; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo 

estabelecido por Lei. 
 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor 
designado, o  Sr.............................................................. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO 
 
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,  
 
§ 1º - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com 
base no Art. 65, II, da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
 
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na 
execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, 
isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as 
seguintes sanções: 
 
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve. 
 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o 
limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não 
comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação 
assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A 
partir do 11º dia de atraso, será considerado descumprimento total da obrigação assumida.  
 
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de 
descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a 
ser reconhecido pela Administração. 
 
d)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
município de Ubaitaba, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, 
consideradas aquelas que causem prejuízo à Administração; 
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e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo 
período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se  a  CONTRATADA 
falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal 
ou qualquer ato ilícito. 
 
§ 1º As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas 
judicialmente. 
 
§ 2º As sanções previstas nas alíneas “a” e “f” poderão ser aplicadas cumulativamente com as 
sanções previstas nas alíneas “b”, e “c”  
 
§ 4º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à 
ADJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, 
quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93. 
  
§ 5º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, 
e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais 
e comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 
 
§ 6º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a 
ampla defesa. 
 
§ 7º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 
(trinta) dias corridos na entrega da parcela dos materiais  solicitados. 
 
§ 8ºApós o 11º (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a 
CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas: 
 
a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, 

respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 
b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao 

período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências 
contratuais, e as previstas na Lei nº. 8.666/93. 
 
§ 1º A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
§ 2º  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal nº. 
8.666/93, não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 
 
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes 
sobre o fornecimento objeto do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL 
 
As importâncias devidas pela Contratante serão cobradas através de processo de execução, 
constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial. O mesmo se dará em relação a 
contratada  por infrações ao presente contrato, inclusive com possibilidade de retenção de 
créditos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
I - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 
 
II - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital. 
 
III - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no 
todo ou em parte. 
 
IV - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que 
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
V - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força 
maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando 
comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem 
expressa e escrita da CONTRATANTE. 
 
VI - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAENTOS, 
no Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor 
designado, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes 
deste instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
observadas como prevê o Artigo 67, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 
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As partes elegem o Foro da cidade de Ubaitaba , Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 
 

Ubaitaba  (BA) ____de ___________________de_________ 
 
 

MUNICÍPIO DE UBAITABA  
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO– Prefeita Municipal 

(Contratante) 
 
 
 

_____________________________________________ 
XXXXX 

Contratada 
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ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 
 

 
 

 
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede na ..................... ................., 
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, 
nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, 
estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº. .............., expedido pela .........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, nº. ....., residente 
na rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes 
para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento 
licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, conferindo-lhe, ainda, poderes 
especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar  preços e demais 
condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo  como bom, 
firme e valioso.  
 
 

Município de ....................., ......... de ................................ de 2018. 
 
 
 
 

______________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 
 
 
 
 
Obs. Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira, após a o credenciamento e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos 
nesta licitação. 
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 
 

 
 

 
 
 
 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face 
do quanto disposto no Inciso VII doArt. 4º da Lei 10.520/02, o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das 
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma. 
 
 

Município de ....................., ......... de ................................ de 2018. 
 
 
 

______________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 

 
 
 
 
 
 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira, durante o credenciamento e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos 
nesta licitação. 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 

 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 
 

 
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________, com sede à 
_______________________________, representada pelo Senhor ____________________________, portador do RG 
nº. ______________ e inscrito no CPF/MF nº. ___________________,declara, sob as penas previstas em lei, 
que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por 
menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 

 
 

Município de ....................., ......... de ................................ de 2018. 
 
 
 

______________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.:Estadeclaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o númerodo CNPJ e constar no envelope “B” – Habilitação. 
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ANEXO VIII- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 
 
 
Ao Município de Ubaitaba  
 
Att. Srª Pregoeira: 
 
Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 
 
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ N° __________, (ENDEREÇO 
COMPLETO)____________________________________, declara, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para 
fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014 que:  
 
a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP): 
 

(      )  MICROEMPRESA (ME); 
 
(      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP) 
 

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;  
 
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

Município de ....................., ......... de ................................ de 2018. 
 
 

______________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 
 
 
Obs. Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira, durante o credenciamento e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos 
nesta licitação. 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃODE IDONEIDADE (MODELO) 

 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 
 
 

 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob 
a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, instaurado por este município, que não 
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 
 
 
 
 
 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
  
 

Município de ....................., ......... de ................................ de 2018. 
 
 
 

______________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 
 
 
 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ e constar no envelope “B” – Habilitação. 

 
 


