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PREGÃO PRESENCIALN" 031/2019

> OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,
ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E ETANOL) E
LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES
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CNPJ: 07.312.064/0001-77
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^ m PREFEITURA DE

Ubaitaba
CIDADE DAS CANOAS

Ubaitaba - BA, 11 de Novembro de 2019

À
Exm®. Sr®.

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO

Prefeita Municipal

Solicitação de Despesa

Senhora Prefeita,

Venho, através do presente, solicitar de V. Ex.® que autorize a abertura de processo

administrativo, objetivando a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL

COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E ETANOL) E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO ÀS

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

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 são essenciais para o atendimento ás necessidades diárias das unidades administrativas, no

que se refere aos serviços de transporte e deslocamento e atendimento serviços públicos aos

munícipes.

Segue anexo, termo de referência com especificações, quantidades e condições de

contratação.

Atenciosamente,

L&Hson dos Anjos Oliveira
Secretário Municipal de Administração

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68

Ubaitaba - BA.
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TÈRMÓ DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

AQUISÍÇÃO 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.

LOTE ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE
01 GASOLINA, combustível comum. Litro 272.000
02 OLEO DIESEL, combustível comum. Litro 160.000
03 OLEO DiESEL S10, combustível. Litro 242.000
04 ETANOL, combustível comum. Litro 20.000

05
OLEO HIDRÁULICO para Transmissão
Automática lOw -1.000 ml Litro 250

06
OLEO LUBRIFICANTE para Motor a Gasolina -
20w50- 1.000 ml Litro 250

07
OLEO LUBRIFICANTÈ para Motor a Diesel -
15w40-1.000 ml Litro 400

08 FLUIDO DE FREIO Dot 3 - 500ml Litro 100
09 GRAXA Para Lubrificação - 500ml Litro 100

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 são essenciais para o atendimento ás necessidades diárias das unidades administrativas, no
que se refere aos serviços de transporte e deslocamento e atendimento serviços públicos aos
munícipes.

3. DAS AMOSTRAS (não aplicável na presente licitação):
A critério do(a) Pregoeiro(a), durante a classificação das propostas, poderão ser solicitadas

aos licitantes classificados em primeiro lugar, apresentação de amostras dos itens descritos
neste Termo de Referência.

Nesses casos, o(s) licitante(s) vencedor(es) de cada item ou lote se obriga(m) a encaminhar
amostra do material cotado, identificando corretamente cada produto (referente ao item do
Termo de Referência) apresentado, contendo a descrição do material, indicações, precauções,
validade, cuidados, fabricante/fornecedor e instruções de uso e conservação, num prazo de até
05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação.

4. DO FORNECIMENTO

4.1. Os abastecimento serão feitos conforme as necessidades das secretarias e deverão ser
fornecidos imediatamente no domicílio do fornecedor, após apresentação de Autorização de
Abastecimento assinado por preposto devidamente autorizado pelo Município.

4.2. A empresa vencedora deverá possuir bombas de combustível instaladas em distância não
superior a 05 Km do perímetro urbano do município de Ubaitaba, de acordo normas de
segurança expedidas pela Agência Nacional de Petróleo.

4.3. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento,
analisando a qualidade dos combustíveis e dos demais produtos.

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA. 3



m ̂  p R £ FE/TUflA DE

Ubahama
C I DA DE D AS C A NO AS

4.4 A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações, sem
ônus para a Administração Pública.

5. DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no
mês, até o 15° dia do mês subsequente do fornecimento, mediante a apresentação da nota
fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável.

5.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de
Fomecimento, 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.

5.3. 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.

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

5.5. 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.

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

5.7. Ern caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para. o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

I - Constituem obrigações da contratada:

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

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

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

anormalidade de caráter urgente e prestar os esciarecimentos que julgar necessário.
e) Manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato.

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

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

Lefisorí dos Anjos Oliveira
Secretário Municipal de Administração

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 - CNPJ: 016137309/0001-68

Ubaitaba-BA. 4
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iJÊAITAÊA
C I & A D È DA S C A N O A S

Ubaitaba-Bahia, 12 de Novembro de 2019.

AUTORlZACAO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Conforme solicitação a mim enviada pela Secretaria Municipal de

Administração, acolho as justificativas apresentadas objetivando a

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL
COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E ETANOL) E LUBRIFICANTES EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, por entendê-las pertinentes, ao tempo em que determino
o setor de licitações que proceda a imediata deflagração de processo

administrativo, ouvindo-se a assessoria jurídica e o setor contábil.

Atenciosamente,

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO

Prefeita Municipal de Ubaitaba

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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IMATTAêA
C I D A D E D A S C A N Õ A S

AUTUAÇÃO

Aos treze dias do mês de Novembro de 2019, eu Nathália Rosa Silva, Presidente
Suplente da CPL da Prefeitura Municipal de Ubaitaba(BA), nomeada pelo Decreto ns
18, de 02/01/2019, autuei com o NS 237/2019 o Processo Administrativo, onde
consta solicitação para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL
COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E ETANOL) E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO ÀS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, e autorização da Prefeita Municipal
para abertura do referido processo.

Nathália Rosa Silva

Presidente Suplente da CPL
Prefeitura Municipal de Ubaitaba (BA)

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA. 6



mm R REFEiTURA DE

Ubahama
f D A D E D A S C A M O

Ubaítaba - Bahia, 13 de Novembro de 2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 237/2019

Ao Setor de compras.

Prezado Senhor,

Solicitamos deste setor a realização de pesquisa de preços junto à, no
mínimo, três empresas do ramo pertinente a aquisição de combustível.

Confiante no atendimento do presente subscreve-me.

Sem mais para o momento.

Nathalla Rosa Silva

Presidente Suplente da CPL

Prefeitura Municipal de Ubaitaba(BA)

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68
Ubaital::^-BA.
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PREFEITURADE

Uêattaêa
C r Dt A D E D A S G A N O A S

Ubaitaba-Bahia, 18 de Novembro de 2019.

À Sra.
Nathália Rosa Silva

Presidente Suplente da CPL Prefeitura Municipal de Ubaitaba(BA)

Prezada Senhora,

Conforme solicitação enviada a este setor no dia 13 de Novembro de 2019, seguem em
anexo as cotações de preços e mapa comparativo de empresas do ramo de atividade
pertinente à Aquisição de Combustíveis.

Atenciosamente,

W'
Suilan da Silva Alves

Gerente de Compras - Mat. 7448

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68

Ubaitaba - BA. 8
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'■■■"'^dade das canoas

COTAÇÃO DE PREÇOS
nADOS DO FORNECEDOR

waAo SOCIAL K fíllMítÜJJiZe.
CNPJ:
ENDEREÇO: ^ r)!^, ^Qt/pfO k/t ■'̂ ^7 é'
^ f>ai/fi£i,iríA} (QJE-MAIL: iôMl

FONE:

PESSOA P/ CONTATO: 7^

r\aIcrn AmilCirÃO DE COMBUSTÍVEIS (TIPO: GASOLINA, ÓLEO DIESEL, DIESEL SIO E ETANOL) ESSâA^DSSLN^ADESOASDI^C^SECmAmS^^^

GASOLINA, combustível comum

LEO DIESEL, combustível comum

ÓLEO DIESEL SIO, combustível Litro

ETANOL, combustível comum Litro

ÓLEO HIDRÁULICO para
Transmissão Automática lOw
1.000 ml
ÓLEO LUBRIFICANTE para Motor a
Gasolina - 20w50 -1.000 ml

aü

rií -iep
ÓLEO LUBRIFICANTE para Motor a
Diesel - 15w40 -1.000 ml
FLUIDO DE FREIO Dot 3 - SOOml

GRAXA Para Lubrificaçâo - SOOml

Assinatura:

;  Ci^íÇílBaÇNl^^ . .

^mm
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C í D A D f D A S C A N O A S

COTAÇÃO PE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: S^rO^i^ g/ '
CNPJ:

ENDEREÇO: ̂  n£ /âf ~^í FONE;

E-MAIL: í'A^>CfÚ //^
PESSOA P/ CONTATO:

OBJETO : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS [TIPO: GASOLINA, ÓLEO DIESEL, DIESEL SIO E
ETANOL) E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.

ITEM ■ DESCRIÇÃO bOSTRODUTOS ; UNID ' ; MÀRCA^ ^  . VALOR

UNT. .

s  01
GASOLINA, combustível comum. Litro

02
ÓLEO DIESEL, combustível comum. Litro

03
ÓLEO DIESEL SIO, combustível. Litro

04
ETANOL, combustível comum. Litro

05

ÓLEO HIDRÁULICO para
Transmissão Automática lOw -
1.000 ml

Litro
//^f pu,

06
ÓLEO LUBRIFICANTE para Motor a
Gasolina - 20w50 -1.000 ml

Litro

07
ÓLEO LUBRIFICANTE para Motor a
Dicsel - 15w40 -1.000 ml

Litro f3, üo
08

FLUIDO DE FREIO Dot 3 - SOOml Lata //,

09 GRAXA Para Lubrificaçâo - SOOml
Lata

Assinatura

A O-Aa

1108BS
POSTC S

* :sà^*M^aKst3nitTC*axxvtmn

Rua Rafael Oliveira, 1 - Centro • Ubaitaba-BA • Cep:45545-000 • CNPJ: 016.137.309/0001-68
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■IHI:
CtBADE DAS CANOAS

COTAÇÃO DE PREÇOS
DADOS DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: h 5" JtÇ t
CNPJ:

tnutnt^u: fTlf. \]Xa^A^a.
Ifé. ihsa^ã. ííaA-^

PESSOA P/CONTATÓÍ' ULá^^

ENDEREÇO; FONE: ^1.

OBJETO : AQUISIÇÃO de combustíveis (TIPO: GASOLINA, ÓLEO DIESEL, DIESEL SIO E
ETANOL) E LUBRinCANTES EM ATENDIMENTO ÃS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.

01
GASOLINA, combustível comum.

Litro 5',ú^
02

ÓLEO DIESEL, combustível comum.
Litro IM

03
OLEO DIESEL SIO, combustível.

Litro

04
ETANOL, combustível comum.

Litro

05
ÓLEO HIDRÁULICO para
Transmissão Automática lOw -
1.000 ml

Litro

T

06
ÓLEO LUBRIFICANTE para Motor a
Gasolina - 20w50 -1.000 ml Litro

07
ÓLEO LUBRIFICANTE para Motor a
Diesei - 15w40 -1.000 ml Litro

1

^,00
08

FLUIDO DE FREIO Dot 3 - SOOmI
Lata /j é/Oo

09 GRAXA Para Lubrificacão - SOOmI Lata /í.-oO

Assinatura

CARIMBO CNPJ

Rua RafeM Oliveira, i «Ceittro ♦ Ubaftaba-M ^ C6p;455454]í00 • CNPJí OISJ37.309/Q00l^6ai
12



ÜEFEITUKA DE

CIDADE DAS CANOAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR
% /jP S Á V lAÍ

CNPJ; fí-^jQ.Oíii
ENDEREÇO:

FONE: -73

E-MAIL: 3 r
PFj^SQA P/CONTATO {

icT-r* Annrcir£n DF COMBUSTÍVEIS fTlPO: GASOLINA, ÓLEO DIESEL, DIESEL SIO E ETANOL) E

05

GASOLINA, combustível comum

OLEO DIESEL, combustível comum

ILEO DIESEL SIO, combustível

ETANOL, combustível comum.

OLEO hidráulico para
Transmissão Automática lOw
1.000 mi
ÓLEO LUBRIFICANTE para Motor a
Gasolina ■ 20w50 -1.000 ml
ÓLEO LUBRIFICANTE para Motor a
Diesel-lSw^o-1.000 ml

FLUIDO DE FREIO Dot 3 - SOOml

Litro

f:ii AYA Para Lubrificayão - SOOml

3jy

3/?f?

41^
crA£^

Assinatura:

CARIMBO CNPJ

CNPJ: ÚOOS-^C

13
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arai -íá Íl PROCKSOADMINI^II^
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Departamento de Contaljilidade. =
;;; -ir-:'] . '

PrezadosSrs. >-

r*;áí:iv -■ " ■ ■-■ ' ; ''

_J iv •-'.»..■• • - .T.. ■ •■Jí r. =

Ém'razão da solicitação remetida pela Secritaríà Municipal deiAdmínistreç^
AQUISIÇÃÜ DE CÒMBUSTÍVEÍS (GASd^^^^ DIÍESEL COMUM/ÒIIEO DIESEL S
10 E ETANOL) E LUBRIFICANTES EM ATEWIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS
SECRETAIUAS:|^UN[C^ que este sètòr informe acerca da existência de

"^dptação orçamentária para íàisseigurar as despesas relacionã^dai com a eventual
contratação, visando à deflagração proicessò Íicitatórfo;-ajjd^^
estimado é de PÍ$ 2.916:657,00 (Dois milhões novecentos e dezesseis mil seiscentos
e cinqüenta eisete reais).

■;'f^W3sír'-: •• -

Certa dò aitíèndimèntc^esdèjá ágracléço.
r;_. ^

■^iÍAtènciosamente, ' •

/Ê>!tóCC
Nathália Rosa Silva

Pregoeira Substituta- Decretp 019 de 25/02/2019

Rua Rafeel-QIÍ\teÍra,PT - Ç^tro • CEP: 45.545-OOO^d^RJ: 0161373Q^Òbl-68
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mm pbefeiturade

tMATTAÊÂ
CIDADE DAS CAMOAS

Ubaitaba - Bahia, 20 de Novembro de 2019.

Exma. Sra. Nathalia Rosa Silva

Pregoeira Substituta do Município de Ubaitaba

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 237/2019

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Em atenção ao ofício expedido por Vossa Excelência em 19 de novembro de 2019, questionando sobre a
existência de dotação orçamentária para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E ETANOL) E
LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
informamos que existe previsão de recursos e saldos orçamentários para assegurar o pagamento das despesas,
decorrentes da referida contratação, conforme descrita abaixo:

;í'. "a--

íORiGÁÍíIENMR^^ yíâSíESRESitfMi

03.04.00 - SEC.

ADMINISTRAÇÃO
03.04.04-SEC.

ADMINISTRAÇÃO

2103 - GESTÃO

DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO

00

03.05.00

SEC. FINANÇAS
03.05.05

SEC. FINANÇAS

2107- GESTÃO
DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE

FINANÇAS

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

00

03.06.00 - SEC.

EDUCAÇÃO
03.06.06 - SEC.

EDUCAÇÃO

2111-

MANUTENÇÃO
DO ENSINO

FUNDAMENTAL

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

01

03.06.00 - SEC.

EDUCAÇÃO
03.06.06 - SEC.

EDUCAÇÃO

2113-

MANUTENÇÃO
DAS AÇÕES DO

ENSINO

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO

19

03.06.00-SEC.

EDUCAÇÃO
03.06.06 - SEC.

EDUCAÇÃO

4039-GESTÃO
DAS AÇÕES DO

SALÁRIO
EDUCAÇÃO

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

04

03.07.00-

SECRETARIA DE

SAÚDE

03.07.07 -

SECRETARIA DE

SAÚDE

2114 - GESTÃO
DAS AÇÕES A
CARGO DO

FUNDO

MUNICIPAL DE

SAÚDE -15%

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

14

03.07.00 -

SECRETARIA DE

SAÚDE
1

03.07.07 -

SECRETARIA DE

SAÚDE

2115 - GESTÃO
DAS AÇÕES DO
PROGRAMA DE

SAÚDE família -
PSF

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO

14

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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UBAITAMA
CIDADE D A i5 CANOAS

03.07.00 -

SECRETARIA DE

SAÚDE

03.07.00 -

SECRETARIA DE

SAÚDE

2118-PAB-

PISO DE

ATENÇÃO BÁSICA

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO

14

03.09.00 -

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

03.09.00 -

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

2125-GESTÃO
DASAÇÕES DA
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

00

03.09.00-

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

03.09.00 -

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

2037-GESTÃO
DASAÇÕES DO

CRAS

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

29

03.09.00 -

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

03.09.00 -

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

2448-SERVIÇOS
ESPECÍFICOS DE
PROTEÇÃO
SOCIAL

ESPECIAL/CREAS

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

29

03.08.08-SEC.de

INFRA

ESTRUTURAE

DESENV URBANO

03.08.08 - SEC. DE

INFRA

ESTRUTURAE

DESENV URBANO

2126 - GESTÃO
DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE

OBRAS

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

00

03.13.13 -

SECRETARIA DE

AGRICULTURA

03.13.13-

SECRETARIA DE

AGRICULTURA

2138 - GESTÃO
DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DA

AGRICULTURA

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

00

Atenciosaménte,

Hermom Gl^mes Lisboa
Setor de Contabilidade

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68
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Ubaitama
CIDADE DAS CANOA S

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 237/2019

Exma. Srá.
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO
Prefeita Municipal de Ubaitaba

Senhora Prefeita,

Após a conclusão dos atos referentes à fase interna do processo
administrativo NS 237/2019 para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO
DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E ETANOL) E LUBRIFICANTES EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, visto a previsão
orçamentaria, solicito à Vossa Exceiência, autorização para abertura do processo
licitatórip sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, visando atender os princípios da
ampla concorrência e economicidade.

Ubaitaba - BA, 20 de Novembro de 2019.

Nathália Rosa Silva

Pregoeira Substituta- Decreto 019 de 25/02/2019

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA. 17
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Ubaitama
CIDADE DAS CA NOAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 237/201g

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LlCITATÓRTf)

A Prefeita Municipal de Ubaitaba-BA, no uso de suas atribuições legais,
considerando a conclusão dos atos administrativos referente à fase
interna do processo administrativo para a AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL
S 10 E ETANOL) E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO ÀS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme
discriminação constante neste processo, AUTORIZA a abertura da
licitação, preferencialmente na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

Ubaitaba-BA, 21 de Novembro de 2019.

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO
Prefeita Municipal de Ubaitaba

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545^)00 • CNPJ: 016137309/0001 -68
Ubaitaba - BA. 18
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I - Regência Legal: ;:

Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 alterada
pelas Leis Complementáres 147/2014 e 155/2016 e Decreto MunicipalIÍS 059/2013.

11 - Órgão interessado/ Setor:
DIVERSAS SECRETARIAS

III - Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL 031/2019

V - Tipo de Licitação:'
Menor Preço

rV - Processo Administrativo

N2239/2019

VI - Forma de Fornecimento:

Parcelada

VII - Critério de julgamento:
MENOR PREÇO GLOBAL

VlII-Objeto: '

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

IX -;LocaI e data para o Recebimento das Propostas, documentos relátivos à habilitação e
Início dá abertura dos. envelopes: *
Data: 19/12/2019 , /
Horário: 09:30h

Local: Rua Rafael Oliveira, n® 01, Centro-Ubaitaba - Bahia, CEP 45.545-000.

X. Dotação orçamentária:

CONFORME MINUTADO CONTRATO

XI. Prazo de Vigência
Da data de assinatura do contrato até

31.12.2020 ou com a entrega de todos os
itens contratados. ^ -

XII - Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido
Mínimo:

Não exigido

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

As inforaiações 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, n^ 01, Centro-Ubaitaba - Bahia, CEP 45.545-000.

Pregoeira Responsável:

Luana de Assis Villas Boas - Pregoeira Oficial - Decreto 065, de 04/41/2019, publicada no Diário
Oficial do Município de Ubaitaba - BA.

Rua Rafeél Oliveira, 01 - Centro» CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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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.

14.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:

aj 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" jifliídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores da
Prefeitura Municipal de Ubaitaba;'

15.1. O processo licitatório obedecerá, integralmente, às disposições das Leis n^ 10.520, de 17 de
julho de 2002 e nS .8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 alterada pelas Leis
Complementafès 147/2014 e 155/2016 e Decreto municipal 059/2013

16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto aoCa) Pregoeiro(a) por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento-licitatório, venha á responder por sua representada, dévendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, juntamente com o coiitrato social da empresa apresentado èm 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 Iqnces de preços
e praticar tod^s ósijdèmaís atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devidamente
assinada pelo sócio administrador da empresa, juntamente com cópia do contrato social da
empresa, í»

16.2.Í. 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 è 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 XVll e XVlll abaixo, dando ciência de que
cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo (Anexo
V).

16.4. Ainda durante ó credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem com ME
Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP; 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba-BA.
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enquadramento, apresentando, em separado de qualcuer envelope, os seguintes documentos:

- a) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de ique a mesma se enquadra
nos Termos dá Lei Complementar 123/2006 alterada pelas Leis Complementares
147/2014 e 155/2016, na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Forte e
de que não lhe recai nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4® do Artigo 32
da Lei Complementar n® 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 'aV a omissão poderá "ser sanada junto à Pregoeira, desde que a empresa tenha
credenciado represientante 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 direitp de fazê-lo caso não esteja presente, não haja representante credenciado ou
omita-se novaméntèl' ~ . .

16.6. Recebidos os envelopes, não mais serão admiti dós novos licitantes. 7"

16.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.

16.8. É FACÜLTAèo AOS INTERESSADOS O ENVIO. DOS ENVELOPES„DE PROPOSTAS E DE
HABILITAÇÃO via postal, por portador ou por quajquer outro meio de entrega, desde que os
mesmos sejam recebidos até o horáriO;^ do..início da sessão, acompanhados da';P.6claração 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 Preçps,ou de Habilitação. -

16.8il. Ao optar por essa forma dè participação, idescrita no subiteni 16,8,a licitante estará
renunciando o direito de ofertar lances assim como interpor recurso.

17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope pelo representante legal da empresa,
identificado como Proposta de Preços^endereçada ao[aJ Pi'egoeirò[a), destSforma:

17.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empreáá e rédigida ém Língua
Portuguesa, sãlvò quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas
páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.

17.2.1.Em caráter excepcional, quando o licitante não_ apresentar as _marcas e modelos dos
produtos ou apresentar marca equivocada, e desde qi^e não impossibilite a conclusão da sessão no

Rüa Rafael Qliyeira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000
■  Ubaitaba-BA..
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dia dejterminadpi .0 pregoeiro poderá autorizar a inclusão e/ou correção das marcas pelo próprio
licitante, antes que sè inicie à fase de láricés. ' ̂

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.

17.4^ À proposta deve apresentar os preços unitários, conforme especificaçõès do Anexo II -
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOdeste edital, expressos em R$ (reais), com apenas duas casas
decimais após a vírgula.

17.4.1. A Prègoeifa, no julgamento das Propostas de Preços, poderá determinar que sejam
promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:

a) Erro de multiplicação dó valor umWió, pela quantidacle correspondente: será
^íetiflcado, mantendo-s;p o pfeçò unitário e á 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

. jjquantidadesLprevistas, alterando ■ • ; ^
^d) Efrd no preço total,.será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima.

17.5. Os preços cotados deverão ser referidos á data âe recebimento das propostas, considerando-
se a condição de pagamentos vista, não dçvencLo 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 pára ó pbijeto 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 propiosta não indique o prazo de validade, esta omissão será interpretada como
aceite do prazo acima estabelecido. « - :

17.8.' Iniciada a sessão pública do pregão, nãooabe desistência da proposta.

•  - .a- . ••

X¥IIL^MÍB

18.1. As licitantes deverão incluir nò 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 suá equipe de apoio, em envelope lacrado, identificado
da seguinte forma: '

m

Rua Rafael Oliveira, 01 - Géntro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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18.1.1. Os documentos apresentados em cópias simples e autenticados digitalmente serão
aceitos pela CPL, sendo que, caso sagre-se vencedora, deverá apresenmr os documentos em
original no ato da j^sinatura do contrato.

18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados; , . . ;

18.2.1. A Habilitaçâp Jurídica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

a) Em se tratçindo 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,

de'vidamenté 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;

ç),. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de
autorização e ato de registro ou autorização i para funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim.Q exigir,

f) Cádula dé identidade ou outro documento equivalente do representante legal (sócio-
. administrador).

18.2.1.1. EmâtOdo^síiQS casos o objeto social deverá ser compatível com as atividades a serem
exercidas no objeto désta licitação.
' ■ ■ *í • . . ■ ' ■ •

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 contratai; . -

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 õü sede do licitante;

e). Prova de reguíeridade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão
unificada expedida pela Secretaria da Rèceita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional [PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União [DAU) por elas administrados, inclusive os relatiyos a Seguridade
Social -'ÍNSS.CPORTARIA PGFN/RFB N° 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014);

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
- mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro * CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a
apresejiitação 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 § 3^ do art 30

fei-da Lei n2 8.666/93. . l ~

a»l.)Preferenci^mente, o(s) atestado(s) deverá(ão) apresentar o reconhecimento da firma
do emitentie e cóiiiter: discriminação dos serviços, com as respectivas quantidades e período da
sua realização. Deve ser assinado pela autoridade ináMma . do órgão ou da empresa ou por
pessoa qUé exerce função de chefia do órgão ou da empresa.

I  .a.2.) Nos casos em que as informações contidas no(s) átestado(s) não forem suficientes para se
' 'veHficar as características da prestação dos serviços, conforme o caso>9(a Prégóeiro(a) poderá

realizar diUgênçi^çojn o-objetivo^ ide melhoir instruir o processo, inclusive, com a verificação de
outros documentos que compleméntám ou reforcem os dados extraídos do atestado.

a.3.) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados
aqueles émitidòs por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa

■ ■ • ■ •proponente. v,

a.3.1.) Serão consideradas conip 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 propone.hte. _ 1 :

" b) Registro da empresa LICITANTE na Agência^ Nacional do Petróleo - ANP, pertinente ,à
atividade específica, ou seja, distribuidor ou revendedor, dentro de seu prazo de
-validadé.(Apenas para as empresas que cotarem os itens de 01 a 04).

18.2.4. A Qualificação Econômico-Financeira que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes doeqjnentps:.^^ : ; ^ v

Ia) Certidão negativa de Falência e Concordata €gq)edida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica. , • ;

18.2.5. Documentação Complementar:

a) Declaração dp cumprimento ap disposto no inciso XXXIII, do art. 7-, da Constituição Federal,
através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da

;í;;fe^ !empresa conforme o modelo dó Anexo VI. t . • ;

b)" Declaração de que. não ioi-declarada inidônea para licitar com nenhum órgão Federal,
Estadual ou Municipal, conforme modelo do Anexo VIII deste edital;
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18.3. Para as certidões apresentadas sem data de validade, será considerado o prazo de 30
(trinta) dias a contar da data de sua expedição. % . :

18.4. Para o finí de vefificàção da regularidade fiscal e trabalhista, a aceitação de certidões obtidas
através da Internet está condicionada à consulta quanto à autenticidade das referidas certidões, a
ser realizada pelo .Pregoeiro no endereço eletrônico fornecido pelo órgão emissor, no ato da sessão
do pregão, ou posteriormente a esta.

18.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:

a)Na forma previsâlm lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
b)Em nome damatriz, se o licitante for a matriz;
c) Em nome dà^ filiaí se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
forem emitidos somente em nome dájhatrizjc:^'! ^

18.6 - Microempresas e Empresas d? Pequeno Porte

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n^ 123/2006, alterada pelas Lei Complementares
147/2014 e:í55/2016, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de

-ú-, comprovação de regularidade fiscal e trab|lhista, mesmo que^ esta_apr^sente 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 PúbUcq^ para a regularização da

- documentação, pagamento ou parcelamento .^o débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, de cedidão 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.

18.7. Os envelopes com os documentos relativos ̂  habilitação das liçitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder^do pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja
assinàdo o contratoípela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes
à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos, fi.

18.Q Será facultada a apresentação dos documentos referidos no item .18.2.1, à empresa que já os
houver apresentado no momento do credenciamento. í

19.1. Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL;

Oliveira, 01 - Çéntrõ • CEP: 45.545-000 • GNPJ: 016137309/0001-68
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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 dfejsçlãs^ficadas as propostas que:
a) não atendam às èítígências e requisitos estabelecidos neste edital ou contenham previsão de sinal
ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento;
b) apresentem.yaloreS manifestamente inexequíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
julgamento.

19.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;

19.4. Havendo apenas uma proposta e desde que ateiidá a todas as condições do edital e estando o
seu preço conipatível .çom os praticados no-mèrcado, está poderá ser aceita devendo o Pregoeiro(a)
negociar, visando obter préçò melhor; " ^

19.5. Gaso não^ seTealize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita
de menor preçõt-e olyalor estimado para a contratação.

19.6. Após a classificação das propostas, oCa) Preèoeiro(a) fará a divulgação", còhvõcahdo ós
propojientes 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.

19.7.0(a) PtegoeirpXá) selecionará a.proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e ;siúperiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na
impossibilidade de obterem-se peíò menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subsequentes à de" menor preço, quaisquer que sejam ds
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.

19.9.0(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado
pelos licitantés, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a
manutenção dás disputas,e obtenção da proposta mais vantajosa.

19.10. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar 123/2006 alterada
pelas Leis Complqmentares 147/2014 e 155/2016, a preferência de contratação, para as
microempresás' è?émpresas de pequeno porte, beneficiátías. do regime diferenciado e favorecido,
nós temos que se seguem: . ^ ,

19.10;1. Entéhde^se-!por-empate -as situaçõ 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.
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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(a3 Pregoeiro(a), implicará
a éxclüsão do licitante da etapa de lances verbais e ha manutenção do último preço apresentado
pelo llcitante, para efeito de ordenação das propostas.

19.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificadaÇs), quanto ao(s) item(ns)/lote[s) e
.yalor(es), decidindblnjotivadamentê àrespeito. „

19.Í3.'Sendo aceitável a(s) proposta(s) de mènor [es) preço(s), será aberto o ehvelòpe contendo a
documentação: de habilitação do licitante que a tiver formulado, com a confirmação das suas
condições de habilitação - i

19.14. Constatado ò atendimento pléno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, serido-lhè adjudicado ò objeto deste Edital, pelo(a) PregoeiroCa), com a posterior
homologação do resultado pela Autoridade Superior. ̂  - . ..

19.15é Se a oferta não for aceitável ou sè 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 propost^i^qqe^atan^a ,uo çdj^ respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o Obíêtó'do certame.

19.16.0(s) licitante(s) declarado(s) vencedor (es) deyerá(âo) apresentar ao(à) P,regoeiro(a},
no prazo máx|mo|^>2(dQis) dllai^tei^apás o encerramento deste Pregão, nova proposta
escrita acompanhadía de novos preços.

19.16.1.0 não cumprimento do prazo descrito no subitem 19.16 ensejará a diesclassificação
da licitante considerada vencedora, convocando-se as demais licitantes por ordem de
classificação. i

19.17 Da reunião.ilàvrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo (a) PregoeiroCa), 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*.0Cs) envéiõpefs) de. documentoCs) deste pregão que não forCem) aberto(s) ficaráCao) em
poder do pregoeiro pelo prazo de 30 [trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo
o(s) liçitanteCs) retirá-lo(s), após aquele período, no prazo de 15[quinze) dias, sob pena de descarte
do[s)enyelopáCs).-j:fí- ;: r V . •

20.1. Qualquer pes^ôã poderá solicitãr esclarecimentos sobre os termos do edital até 2[dois) dias
úteis da data marcada para abertura dos envelopes, por meio de questionamentos enviados via
ubaitaba.licita@gmail.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
impugnaçâo em até 03 (três) dias úteis. Art 41, §1® da Lei 8.666/93.

20.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração o licitante
que não o fizeiiáté o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas e
habilitação, hipótese em que tal çpmunicação não terá efeito de recurso. Art 41 §2® da Lei
òêsipB.

20.4. O instrumento impü^atório deverá sér" protocolizado na sede da Prefeitura Municipal de
Ubaitaba, sendo que não será aceito o envio do mesmo via e-mail.

20.4.1. Caso séja acolhida a impugnaçâo 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 èessão será mantida e o processo deve seguir
seu curso normaL s^^v , ̂ '

20.5. A impugnaçâo feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o ttânsjto em julgado da decisão a ela pertinente. j .

20.6 Acolhida à petição impugnando o àto convocatório será designada nova data para a realização
do certame. "

21.1. Declarado o. licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
niptivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido
Ò^ptazo 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'dõ;términodo:prazo do recorrente. ;

21.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do(a)
Pregoeiro(a)*iihpôrterá 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.

21.4.0 recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo.

21-5. .0 acolhimento' do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento. » v -

22.1. Não havèiido a manifestação de recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação à
proponente véhçedofá/ psrã.posterior homologação do resultado pela autoridade superior.

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os"fecursos eventualmente
interpòstos e constatada a regularidade dos atos procedinientais, a autoridade superior adjudicará
o objeto licitadp: ao liçitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.

22.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

23.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entré o município e a licitante
vencedora, serão formalizadas através de Contato, obse^ando-se as condições estabelecidas neste
Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.

23.2. Ò setor/fesÈPpisáYel convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que
deverá comparecer dentro do prazo ifip 03 ftrêsl dias consecutivos, contados a partir do recebimento
da convocação. . ^

23.3. O prazo (BStipülãdo 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. 0(A) Pregòeiro(a} poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições
estabelecidas neste Edital, examinár ás ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantès na ordem
de classificação,e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o
respectivo licifáifítè^èGlaíádò vencedor. ' ' '

23.5.0 contrato vigerá da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2018, prorrogáyel a critério da
Administração5jiOs .térmos doartigo 57i II, da Lei n.® 8.666/93.

23.6/As microempresas e empresas de pequeno'•porte beneficiário do regime diferenciado e
favoreddo das Leis Çomplementares n®-123/2006 e 147/2014, que se sagrarem vencedoras do
certame e que continham 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 afeito, de certidão negativa.

23.6.1. A não-regularízação da documentação rio prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n® 8.666/93, definida no art 86,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
assegurandq-áè às microempresas e empresas de pequeno porte em situação dè epipate o exercício
do direito de pféfefêricia. .

23.6.2. Na hipótese da não-contratação das microemi^resás e empresas dé-pequeno, porte, o objeto
licitado será adju4i(^dq.em favor da proposta onginalmente vencedora do çertamè.

23.6.3 ComQ.epndição. para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas as
condições de habilitação/ . ' ; _

23.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá feprêsentar-se por:

. Ruã Rafael.Oliveira, 01 - Gentrõ «CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68
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a)" Sócio qüè detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou;

b). Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.

23.8.0 contrato a sièr firmado obedecerá à minuta constante no Anexo 111 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.

23.10. Á contratada deverá manter todas as condições de habilitação, durante a vigência do
contrato. "

24.1. O pagamento à contratada'será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no
mês, até o 15^ dia do mês subsequente do fornecimento, mediante a apresentação da nota
fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável.

24.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorização de
Fornecimento, devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo.
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, á trãniifação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências

; ̂  à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
rèapresentação, devidamente regularizada..

24.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
.. implicaráíç;m:aprqvaçâo definitiva da prestação de sei^ços total ou parcial. - ̂ \ ^

•24.5, A nota'fiscaÍ/fãtura deverá sej- emitida pela própria Contratada, .obrigatoriamente com o
1 número de inscrição no CNPJ apresentado nos dpcunjentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho,.não se admitindo notas fiscaís/faiuras emitidas com
outros CNPJs. - " .

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

25.1. Òs Preços Ofertados serão fixos è irreajustáveis.

25.2. Pérmitirr!se-á-revisão dos preços para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art 65,
11,d-Lei8.666/93; :

Rua Rafeei Oliveira, 01 - Ç^tro • CEP: 45.545-000 • CNRJ: 016137309/0001^8
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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 çpndições descritas rio Termo de Referência e Minuta do Contrato.

26.2.0 local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas e o
abastecimento de total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PI^GÃO
PRESÈNCIAL N® 031/2019, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação,
bem como as cláusulas deste instrumento. No tocante aos abastecimento, serão feitos conforme as
necessidades das secretarias e deverão ser fornecidos imediatamente no domicilio do fornecedor,
após apreserifâçâóííi de Autorização; de Abastecimento assinado por : prepostò devidamente
autorizado pelo Município.

26.3. O prazo máximo de entrega dos lubrificantes é de 5 (cinco} dias a contar do recebimento de
cada solicitação. Cásó'não corresporiíla 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 licítánte vencedora as penalidades previstas
neste Edital. _

26.4.-Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos
produtos. y . ̂ -

26.5. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações,
sem ônus para a Adn\inistração Pública.

27.1.A recusa sem justificativa açeita.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 é cóhtratar com o
niunicípio, pelo prázb'de 02 (dois) anps.

27.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em_çaso:de Inadimplemento de suas obrigações, às multas e
penalidades descritas na Minuta do Contrato, Anexo 111, deste edital;

28.1. A inexecução deste contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contraiais
prê^stas nas Leis n® 8666/93 è 10.520/02. ^

28.2. b Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos 1 a XII, XVll 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
Cõniatado direito a qualquer indenização.

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro - GER: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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29.1. A Administração, observada? 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 despachp fundamentado.

29.2. "A anulação'dô procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.

29.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimentolicitatório.

30.1. A qualquer tèmpd para apresentação das propostas, poderá oCa)
Pregoeirp(a), se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-sé q prazo inicialmente estabelecido, exceto qíiando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a foí^uíação das prpposta|r:

30.2V 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 á 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"efn^'^gor, bem cdmoa integral e incondicional .aceitação- de todos os-termos e
condições deste Edital, sendo , responsável pela fidefidade e legitimidade das informações e do^s
docuihentos apresentados em qualquer fase da licitação. ^

30.6. 0(A) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente forinais
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
cpmprometanf a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.

30.?! Às 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 en|endidp que o Edital - PREGÃO PRESENCIAL 031/2019 e seus anexos são
eQmplementafes entre si, de modo que qualquer informação contida em um documento e que seja
omitida no outro, será considerada válida. r, - - ■

30.9. t)(A) Prègoeiro(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 hoi^plogpção e .a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à
çontratação. ' •

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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30.11. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:

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;
Q Anexo VI- Declaração da Inexistência de Menor no Quadro da Empresa; .
g) Anexo Vil- Declaração de Enquadramento com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;
h] Anexo Vlll- Modelo de declaração de idoneidade.

30.11. Para qpai$quer questões judiciais oriundasf do pre§ente.Edital, fica èleitò o foro da Comarca
da Contratante, Estado da Bahia, com èXclusão de qualquer outro, por mais.privilegiado que seja.

30.12. Òs casos omissos serão dirimidos pelo(a) Pregoeirofa), com observância da legislação em
vigor, em especial as Léis Federais n^ 10.520/2002 e, subsidiariamente a n^ 8.666/93.

Ubaitaba-BA, 05 de Dezembro de 2019.

Luana de

Dec

Villas Bôas - Pregoeira Oficial
065, de 04/11/2019

Rúa.Rafáel Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba-BA.
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l.DOOBJETO:

Aquisição de còmbustíveis (gasolina, óleo diesel comum, óleo díesel s lo e
ETANÓL) E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, íiie acQrdo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

LOTE ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE

" 01 GASOLINA, combustível comum. Litro 272.000

02 OLÉO DIESEL, combustível comum. Litro 160.000

o
CO
•

OLÉO;DIESELS10, combustível. Litro 242.000

04 ETANOL, combustível comum. Litro 20.000

05
ÓLEO ; HIDRÁULICO para Transmissão
Automática^Ow. -1.000 ml . -

Und -  -.250

"06
ÓLEdi^LÚBRIFICANf É páVá'Motor a Gasolina
- 20w50 -1.000 ml

Und 250

07..
ÓLEO LUBRIFICANTE para Motor a Diesel -
15w40-1.000 ml

Und 400

08 FLUIDO DE FREIO Dot 3 - 500ml Und 100

09 GRAXA Para Lubrificação - SOOml Urid •  100

2,. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

(0^

/

' Os produtos-á 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 são essènçiáis para o atendimento ás necessidades diárias das unidades administrativas, no
que se refefeíábs'serviços de transporte e deslocamento e atendimento serviços públicos aos
munícipes. - r ■ -

3. DAS AMOStRA^tnão aplicável nipresente licitação):

A critério cÍQ(a):Rregoeiro(a), durante a classificação das propostas, poderão ser solicitadas aos
licitantes classificádbs em primeiro lugar, apresentação de amostras dos itens descritos neste
Tenno de Referência. «« t , í

Nesses casos, o[s) licitante(s) vencedor(es) de cada item ou lote se obriga(m) a encaminhar
amostra do màteilai cotado, identificándo corretamente cada produto (referente ao item do Termo
de Referência) apresentado, contendo a descrição do material, indicações, precauções, validade,
cuidados, fabricante/fornecedor e instruções de uso e conservação, num prazo de até 05 (cinco)
dias úteis contàdos do recebimento da notificação.

4^ bò FORNECIMENTO i

Rua Rafael Oliveira, 01 Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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4.1. Os. abastecimentos. serão feitos conforme as necessidades das secretarias e deverão ser
fornecidos i^i^diatamente n^ domicilio do fornecedor, após. apresentação de Autorização de
Abastecimento assinado por preposto devidamente autorizado pelo Município.

4.2. A empresa vencedora deverá possuir bombas de combustível instaladas em distância
não superior a 05 Km do perímetro urbano do município de Ubataiba, de acordo normas
de segurança expedidas pela Agência Nacional de Petróleo.

4.3. Deverá a Unidade cçn^atante proceder ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento,
analisando a qualidade dos combustíveis e dos demais produtos.

4.4 A contratante ppderá rejeitar os produtos ̂entregues em desacordo com as especificações, sem
ônus para a Administração Pública. >

4.50 pr|zo máximo de entrega dos lubrificantes é de 5 (cinco) diasa contar do recebimento
de cadaiisjpliçi^ção. Caso não ̂Corresponda à qualidade exigida no edital, p produto será
recusado è dèverá ser substituído imediatamente. Em caso de não substituição, estará

^  - .caracterizado o descumprimento da obrigaçãou assumida, cabendOjHà- Wcitante.yencedora as
penalidadesprevistasnesteEdital.ímv r i í : ^ >

5. DO PAGAMENTO;

5.1. O pagamento â contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no
mês/ até o 152 dia do'mês subsequente do fornecimento, mediante a apresentação da nota
fiscál devidamente atestada pelo departamento responsável.

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

5.3. Havendo erro, na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos enti:egues, no
todo ou em pgrte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as
providências hecéssárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de
pag|mento a data da reapresentação, devidamente regularizada. -

5.4. Nenhum pagamehWisehtará a Contratada" das responsabilidades contratuais, nem
implicará em ̂provação definitiva dos produtos entregues, total ou parcial.

;;l:-

5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser einitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas
de preços, bem çpmp .da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas
com outros CNPjs. " • -t

■  ■ -■■..■.'ír.- "V;;

Ruá Rafebl Oliveira, 01 - Centro - GEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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5.6. A Con^iated|i ideverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhista^ - ^

5.7.Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
■" passará á fluirtapós a sua reapresentação.

A nA5; nRRir.AÇflES da CONTRATADA;

.  . I - Constituem obrigações da contratada:
.  ■ ■ ' • v■ -v • •• ' "

a)- Efetuar, fornecimento dentro das"especificações e/ou condições constantes da proposta
vencedora, bem como do Edital e seus Anexos.

b) Executar, diretamente o Contrato, sem ?ubcontra.tações ou transferência de
responsabilidades;

c) Prestaftòdos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; _
d) Comunicar por escrito aoCaosj fiscal(is) do contrato indicados pelo Contaatante qualquer

•  anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.e). Mantefjtòdg^^as condições dè labiljtáção düranté á vigência

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.i. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR
.. PREÇO GLOBAL, observadas as especificações referenciais dos produtos.

. ..

-"■p.

^  ■

/■i:~ i , ■
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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL ̂® 031/2019

RAZÃO SOCIAL;
CNPJN®.

REPRESENTANTE LEGAL:

TEL:fxx) ; - FAX:fxx) E-mail

0B|ET0:AQU1S1ÇÂ0 DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 10
E ETAN0L) E;LUB1U)F1CANTES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.

ITEM
DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS

UNIDADE -

^—t

QTD
MARCA VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01
GASOLINA, combustível
comum.

Litro 272.000

02
ÒLÉO DIESEL, combustível
comum. - '

Litro 160.000
•

03
pLÉp DIESEL SIO,

■"coiribustível. Litro 242.000 , •" ; '

04
ETANOL, -•; __çpm.bustível
comum. ^ Litro 20,^000

05
ÓLEO HIDRÁULICO para
Transmissão; Automática
lOw-1.000 ml .

Und 250

06
ÓLEO LUBRIFICANTE para
íMotor a Gasolina - 20w50 -
1.000 ml

Und . 250 , ■ vr;., . _ ^ ... . ..

07
ÓLEO LUBRIFICANTE para
Motor a Diesel - 15w40 -
l.OOOml

Und 400

08
FLUIDO DE FREIO Dot 3 -
SOOml ' Und/ 100

■" ■

09
GRAXA Para Lubríficação -
SÓÓbil Und .100 ■  ... ..i,.- vvií . .i..

OBS: A solicitaçãó^^marca é réferêhtè apenas aos itens de 5 a 9.

Valor Total da Prop^ta; R$,..

Óèelaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necéssáriãs para a entrega
dos produtos. '

VALIDADE DA PROPOSTA:

DADOS DO rópSÉNTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:
[Nome, n® dó cIpf; ni^dó RG^ profissão e endereço residencial].

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO DO CNPJ

RiiW Ráfôel.Ollvelra^ 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • ÇNPJ: 016137309/0001 -68
^  übaitaba - BA.'~ "
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C0NTRAT0N8 / 2019

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS È LUBRIFICANTES QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE

UBAITABA - BA, E A EMPRESA

O MÚNICÍPlÔ'DÊ'#BAITABA-BÀf^ inscri^^ CNPJ 16.137.309/0001-68, com sede
administrativa na Rua Rafael Oliveira, 01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pòr sua Prefeita Municipal a Sr^. SUELI
CARNEIRO DÁ; SILVA CARVALHO, brasileira, casada, portadora do CPF MF n^ XXXJQOQQC, RG n^
'X3QCXXXX-SSP/BÀ, residente" na >DOQpQQqQQOOQQO(, XXXXXXXXX, CEP ;45.545-000, no uso das
atríí)úi0es legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal n^ 8.666, de 21 de junho de 1993^e
suas alteraçõeSi e dedais normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente
contratante "^ <Ío"outro lado a ènípreka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ [MF) N^
xxxxxxmxxxjpc, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXpCX bairro, cidade - BA, representada
neste ato pelárseu representante legal o Srjtxxxxxxxxxxxxxx inscrita no CPF/MF .Ns xxxxxxxxxx,
portador da cédulá-de identidade N^ xxxxxxxxxxxxxxxx - SSP/BA, residente na Rua jçxxxxxxxxxx-
Bairro xxxxxxxxxxxxmcxxxx - cidade BA - CEP xxxxxxxxx, doravante dèsignada simplesníente
CONTRATADA resolvem celebrar o presente CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02,8.666/93 é
alterações posteilores. Decreto Municipal n^ 059/2013 e demais legislações pertinentes,
conforme o PRÉGÂaPRÉSÉNCIAL Na 031/2019, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Pregão, a AQUISIÇÃO DEJOXXXXXXXXXXX, conforme especificações
do Teiroo de Referência constantes no Anexo I - EspeUfiçáções/Proposta de Preços. -

CLÁUSULA SEGUNDÀ-VIGÊNCIA
O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em —/.—/2019,
ou com o fornejpimçritp .total dos produtos/materiais, o que ocorrer primeiro.

CI^OSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO-ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros .para fazer face, às . de^^ correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

03.Ó4.00 - SEC.
ADMINISTRAÇÃO-:

03.04.04-SEC.

^^ADMINISTRAÇÃO

2103 - GÇSTAO
DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO

339030-

MATERIALDE

CONSUMO

00

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016T37309/00Ó1.-68
Ubaitaba-BA
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03.05.00^1: ?
:SEC. FINANÇAS

:  03.05.05 •

' SEC. FINANÇAS

2107- GESTÃO
DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE

financAs

339030-

MATERIALDE

CONSUMO

00

03.06.00-SÈC^
EDUCAÇÃO

^^ 03.06.06-SEC.
EDUCAÇÃO

2111-

MANUTENÇÃO
DO ENSINO

FUNDAMENTÁL

339030-

MATERIALDE

CONSUMO

01

'03.06.00-SEC.

^ EDUCAÇÃO
' 03.06.06 - SEC.

EDUCAÇÃO

2113-

MANUTENÇÃO
DASAÇÕfeSDO

ENSINO

339030-

MATERIALDEr.
CONSUMO

;  ; ;19

03.06.00-,SEC.

educaçã|í;>;;
03.06.06-SEC.

i  EDUCAÇÃO;;: /

4039-GESTÃO

DAS AÇÕES DO .
SALÁRIO ■

EDUCAÇÃO

339030-

MATERIALDE

CONSUMO

04

03.07.00- .
SECRETARIA DE ̂

SAÚDE

03.07.07 -

-SECRETARIA DE

SAÚDE

2114-GESTÃO
DAS AÇÕES A
CARGO DO

FUNDO

MUNICIPALDE

SAÚDE-15%

339030-

MATERIALDE

CONSUMO

14

■S|!03;07.00^
SECj^TARIADE

^AÚDE - r

03.07.07'^=>-'
SECRETARIA DE

SAÚDE -

2115 - GESTÃO
DASAÇÕ^SDO
PROGRAMA DE

~^SAÚDE família-
PSF

•  339030 - .
MATERIAÊ DE
' CONSUMO

:  .14

03;07.00t^
secretari/ède;::

SAÚDE

03:07.00-
.SECRETARIADE

SAÚDE •:

2118-PAB-
PISODE

ATENÇÃO BÁSICA

339030-
MATERIÁLDE

CONSUMO
14

03.09.00 -
SECRETARIÃDÈ f

DESENVOLVIMEN
TQ SOCIAL

03.09.00-
SECRETARI A DE

DESENVOLVIMEN
TO SOCIAL

2125 - GESTÃO
- DAS AÇÕES DA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

339030-
MATERIALDE

CONSUMO
00

03.09.00
SECRETARIA DE

DÈÍSENVOLVIMEN
TO SOCIALiií-.^.

v- r 03.09.00:-:j:
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN
. -n: TO SOCIAL :;

2037-GESTÃO
DAS AÇÕES DO

CRAS

339030-
MATERIAL DEr
. CONSUMO .

-29-

03.09.00-
SECRETARIADE

DESENVOLVIMEN:.
TOSOClAt;^ '

'  03.09.00 - ^
SECRETARIA DE

vDESENVOLVIMÊN
v TòsociÀL::

2448-SERVIÇOS
ESPECÍFICOS DE

PROTEÇÃO
SOCIAL

ESPECIAL/CREAS

339030- ,
MATERIAL DE

CONSUMO
■  29

03.08.08 - SEC. DE
-INFRA ; • • ■

ESTRUTURAR
DESENV URBANO

.03.08.08-SEC. DE
:/ INFRA

ESTRUTURAR
DESENV URBANO

2126-GESTÃO
DAS AÇÕES DA

SECRETARIA DE
OBRAS

339030-
MATERIALDE

CONSUMO
00

i;..:

Rua Rafaèl Oliveira, OT - Cêntrb • CEP: 45.545-000 • GNPJ: 016137309/0001 -68
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r 03.13.13- 03.13.13 - ;íí 2138-GESTÃO 339030- 00

SECRETARIADE SECRETARIA DE DAS AÇÕES DA MATERIALDE

AGRICULTURA . . AGRICULTURA SECRETARIA DA

AGRICULTURA

CONSUMO

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I - Ò Valor Global do presente contrato é de R$ O' conforme itens, quantitativos e
valorés abaixo!

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.

ESTIMADA

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

—^ . .i „. .. . , 'T.T ■ ■

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 prõdutqs entrégues, mediante a apresentação da Nota Fiscal.

II - A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorjjzação de Fornecimento,
devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefè do Poder Executivo, Não será aceita a
emissão de boièfos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

§ l^Havéndo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos enb"egues, no todo
ou em parté, á tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins d^pagamento á data da
reaprésentação, devidamente regularizada. ♦ ' ^ : • - = •

§ 22 Nenhum pàgámento iséntará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial.
§ 32 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
CNPjsr, : ■ . . V' ■
§ 42 A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todás ás certidões fiscais e
trabalhistas.

CLÁUSULA QUJNTAr-DÁ FOI^ E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

I - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação dá Secretaria Solicitante,
atràvés de emissão da Autorização de Fornecimento. " , ' ̂
II - O local do::fornaçimento será desçritoma Autorização ;de Fornecimentp, sendo as entregas e o
abastecimento de tòtaí responsabilidade da CONTRATADA, de acOrdo com ò edital do FREGÁO
PRESENCIAL N2 031/2Q19, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação,
bem como as cláusulas deste instrumento. No tocante aos abastecimento, serão feitps conforme as
necessidades das seccetarias e.deverão ser fornecidos imediatamente nojiomicílip dp fornecedor,
app5; apresentação de Autorização.: de Abastecimento assinado por preposto devidamente
autorizado pelo Município.

Rua;Bá1^eJ;OI'Veira,,01.- Çentrõ •.CEP:,45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
^  Ubaitaba-BA.
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111 - o prazo máximo de entrega dos lubrifícantes é de 5 [cinco) diasa contar do recebimento de
cada solicitação; Caso-não çorresponda. à' qualidade exigida no edital, o produto será recusado e
deverá ser substituído imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o
descumprimentp da obrigação assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas
neste Edital, jí .r ;
§4? Todas as entregas devem vir acompanhadas da Autorização de fornecimento para verificação e
atesto do servidor responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados. _ . .
§ 2- Ã critério das partes, poderá ser estabelecido um crónogrania, estimahdo-se as quantidades e
datas de entregas futv^as dps produtos licitados.
§ 32 O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força maior,
devidamente comprovado pela empresa vencedora.
§ 42 A comprovação;dq força maior, a que alude o parágrafo anterior, hão eximirá a empresa
vencedora da obrigação de ressarcir o Cpntratante do valor correspondente aos custos que vier a
ter para suprir as necessidades administrativas d® suas unidades, .até 0 recebimento dos
produtos/materiais. - ; r v - •
§ 52 Correrá "hbf cphta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na
prestação dosiserviços. : ,
§ 62 Em qualquer Ç9S0 ,de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24[vinte quatro) horas para
pt;oyidenciar a isubstituição corresppndente, sob pena de incidir nas sanções administrativas
previstas neste edital e de ressarcirá Secretaria requisitante os custos decorrentes do-atraso, na
forma do disposto neste instrumento convocatório.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA::^;"^,

1-Constituem obrigações da Contratada: -

a) Efetuar o fornecimento dois 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

b) Èxgeutar diretamente o Contráíp, --seni subcojitrátações ou tfansferêncía de
respõnsabilidades; ^

c) Prestar todos ps jscJarqcimentos que forem solicitados pelo Contratante; '
d) Comunicar poif escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer

anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos
produtos. V. ■ /Vi-

§;Í?tA empresa deve cpmuniçar.poxpscrito e com antecedência mínima dê 2 [dois) dias do
prázó'máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento pára
cumprimento inte^l .do,pedido,detalhando cláramente os motivos do inadimplemento. Do
contrário, será forrháímenté advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada
com multa ,e/pu com as. demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar,
inclusive em rescisão unilateral do contrato.

§22 -.jSxçepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi
apresentada ná proposta de preços da empresa CONTRATÀDA, desde que seja de qualidade
igual ou supefiòr à iuarca inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado

RUàRafaèipilvelrá,01WÇêntro-CEP:45.545'00a»GNW: 016137309/0001^8
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- ao fiscal do rpontrato por meio de documento formal, no qual apresente justificativa
plausível, devidamente comprovada.

§ 3^ A ̂valiaçlo da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela
CONTMTÀDA 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.

e) A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizadp dp contrato.

f) Mantegtoáaçáfçpiidiçõès de liabiíitação durante à vigência do contrato.

DA CONTRATANTE: (, . -

I-Constituenlbb^gaçõesdaCont^atante;% ^

a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
b) Notificgr, por esçrjto, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
c) Publicar õ resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo
-^5estabelecidopor Lei. «i ^
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do: servidor designado,
" oSr ^ : r :

CLÁUSULA SÉTIMAr DO REAJUSTAMENTO

Os preços contratados são fixos e irreájustáveis,

§ 12 - PermitirTse-á revisão dos preços contratados para promo,ção do equilíbrio financeiro com
base no Art 65, II, dà^éi 8.666/9Í.

CLÁUSULA OIIAVA -DAS SANÇÕES ^

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na
execução do contrato e quaisquer outras irregularidàdes, a Administração poderá, a seu critério,
isolad^ ou cqjrpQa^yeim garantida a prévia defesa» aplicar, à adjüdicatária/contratada as
seguintes sanções: - s
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.

b) Multa de Oâ% XÍ3*ês décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega dp objeto, até o
limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela nãõ entregue, quando não
coinpfòvar motivo de força maior ou caso fortuitoMmpieditivos do cumprimento da obrigação
assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir
do 112 dia de atraso, será considerado descuniprimento total da obrigação assumida.

c) Multa de. 10%::, (dez por cento)^ calculada sobre o valor total dò:;-contrato, em caso de
desçumprimerife tõlal "das óbrigações .assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser
reconhecido pela Administração. ^ v

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro- CEP: 45.545^000 • CNPJ: 0161|2309/íffl01-«8
. Ubãitaba-BA,
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de Ubaitaba, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas
que causem pi^ufe^|;^clmini^açâoí^^ " ' • v

éj Impedimento de licitar com a Administração Públiça (declaração de inldoneidade) pelo período
de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou
fraudár a execução dò contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer
ato ilícito.

§ 12 As multas ;referidas nesta cláusula.serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.

As sanções previstas nas alíhefe "a" e T poderão-ser aplicadas çpiulativamente com as
sanções previstas nas alíneas "b", e "c"

§ 3® As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à
ADJUDlCATÂraA ou recolhidas diretamènte à conta corfente dp município de, po prazo de 15
(quinze) dias â)rridps, .contados a parò da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando
for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n® 8.666/93.

§ 4® As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e
as justificativas só sérão 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..

'Srgí^ No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla
defesa. * ^ .

■  . ^ ■ V-. v ; ; T,'. w
§ 6® Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta)
dias corridos na entrega da parcela dos materiaissolicitados.

§ 7®Após o 11» (dièçimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a

a) Promover a rpsçisão cqntratual, independenteniente de interpelação judicial, respondendo
a CONTRATADA peíàs^perdás e danos^décórrenfes da rescisão;

b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao
período total dp.atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. -.

—  • —

C!4ysyiAN0NA-DARESCISA0,,;ÍK . v T

I - A inexecuçãp, total pu parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei h® 8.666/1993.

II - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos 1 a XVlll do art 78
da Lei Federalih® 8.666/93. . . u . -

II.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
prpcedipiêjitp,.assegurados P çbn^aditório e a ampla defesa. . -

III - A rescisão do contrato poderá ser: _

Rua Rafeél Oliveira, 01 - Centro « CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68
Ubaitaba - BA.
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Iini - déterminada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados
;  ,, nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da l^ei n.® 8.666/93, mediante notificação através

de ofício entregue diretamente ou por via postal, com proya de recebimento, sem
prejuízc^ítes penalidades previstas neste contrato;
111.2 - amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao
contrato, desde que haja conveniência para a Contratante e
111.3 - judicial, nos termos da legislação.

lV.Tj:Aj"escisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização, escrita e fundamentada
da autoridade competente. . , í"

V - De conformidade com o § 2^ do artigo 79, da Lei ns 8.666/93, quando a rescisão ocorrer com
base nos incisos XII a XVll do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este
ressarcido. doai.préiuizos regularmen^^ comprovados que houver sofrido," tendó ainda direito aos
pagamentos devidos pela execução dprçontratphté a data da rescisão; . -

^  VI - A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos
prejuízos causados à ÇONTRATAN.TE.t.. : ; ? .

Vil - Em caso de rescisão administrativa prevista no art 77 da Lei 8.666/3,993, ficam reconhecidos
os direitos da 4dròÍpistração..

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS y

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'dq:iprqceí|so. .de execução,
consti^indq este. Contrato, título executivo, extrajudicial. Ó mesmo se dará ém relação a contratada
por infrações ao prêseiíW contrato, inclusive com possibilidade de retenção de créditos.

^  CLÁUSULA DÉÇIMASEGUNDA-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ^

I - A CONTRATÁNTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. í ̂  -

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 Contato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo
Quemparte. .

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.

y - A CONTR/írADfeêspohderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência dê caso fortuito ou força

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68
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máior; 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 CONTR/Í^TANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus.ADITAENTOS, no
Diário Oficial do Müniçípio, conforme Lei Federal 8.666/93.

CtóÜiSüLA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O fornecimento dos produtos/máteríais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor
designado, observando-se o exato cumprimento de todqs as cláusulas e .condições decprrentes
deste instrumento,; inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a. execução db^niesmoi determinarid^^^ que for necessário à regularização das falhas observadas
como prevê o Artigo 67, da Lei.8.666>â3. - - . n

CLÁUSUIADÉCIMAgUARTA- FràQ f

As partes elegçm o Foro da cidade de Ubaitaba, Bahia, que prevalecerá sobre, qualquer outro, por
mais privilegiado qqe soja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

Ej ppr.estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma ná presença das testemunhas, que subscrevem depoiis de lido ;g áchado conforme.

'  UbaitabaíBA) Ilde^ _de_

- - MUNICÍPIO DE UBAITABA
M  SUELI CARNEIRO DÀ SILVA CARV^LHp-Prefeita Municipal

^(Contratante)
ivl * ÍV-" 't*

xxxxx

Contratada

i'.'v

.{ir ■>- .
'  r "r..'

rft ■ - • i ■ V

. i.-

Rdà RâfâBl Òliveirâ,01 - CEP:45.545-OpO • CNPJ; 016T37309/QOQJ*^8.
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PREGÃO PRESEWriAI.Wg 031/2019

A empresa (nomeia da : empresa);.^..... .í. CNPJ, n-. 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 mstrumento de
mandato, nomeia"^e ^iÇonstitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a)
(nacionalidade, éstadò civil, profissão), portador do Registro de Identidade n^; expedido
pélá- devidamente inscrito nó Cadastro de Pessoas Físicas do Miniçtçrip da Fazenda, n-. ......
residente na rua t.,~n®" n'...### como meu mandatariOj a. quem confiro amplos
poderes para junto"-ao órgão.... praticar todos os atos necessários, relativos ao
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N2 031/2019, conferindo-lhe,
ainda, pòderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e
demais condiçiÔés;:cphfessar, desistirj firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como
boin,fiímee valioso. : r i" " ; i " •

Município de de de 2019.

-•Í-- , }-
, x- ■; r--*

RAZAO SOCIAL
-  - ' CNPI

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURAS

r-

Rua Rafael Oliveira, 0Trr Géntirò * GEP:45.M5-000 • CNPJ: 01(5137309/0001-68
Ubáitaba-BA.

28

46



ANO A SrCJ B A D. E

■''rm"
~ ;« : PREGÃO PRESENCIAL Na 031/2019

* 1^*.' .■^^■■' **

^  - • ■ ■-■;; , ' / .

Declaramos sòb ás penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no
Inciso VII doArt 42 da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de

?¥Município de-;;.MÍ^,.,
■  ■ ,7 ■'. . ■ ■

de de 2019.

RAZAO SOCIAL
CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
S e ASSINATURA "

•li ;  ■!>: -i;

'"iV ••■'.'.íV:

Obs. Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira durante o credenciamento e
separadameni*^ dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos
nesta licitação.'- S

V;-■ - ■ ■j-

Rua Rafael.Ollveira, 01 - Gientro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68
<  7/. . Ubaitaba-BA.
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PREGÃO PRESENCIAL 031/2019

.

A empresa _ii inscrita no CNPJ/MF n®. com sede à

represfen|^da pelo Senhor " •" . portador dp RG n^.
e inscrito no CPF/MF n^. • ■ lL,declara, sob as penas previstas em lei, que

em suéis instal^ç^es^ n|o há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de
18 anos ou a íiSlft^âo- dFqualq^ por menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.

Município de de». de 2019. "

i. ,

*  ̂ RAZAO SOCIAL

CNPJ .
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

EASSINATURA': ^ ^

OBS.:Esta declaração deverá ser emitída em papel tímbrado da empresa proponente e
carimbada cõm o número do CNPJ e constar no envelope **B" - Habilitação.

RúãRaIaél Oliveira, 01 -r Centro • GEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001 -68
Ubaitaba - BA.
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IDADE D A S CA NOAS
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PREGÃO PRESENCIAL 031/2019

Ao Município de Ubaitaba

Att SfsPregoéirá: -5;^^

Ref: PREGÃO PRESENCIAL N» 031/2019

(NOME DA EMPRESA)
COMPLETO)

GNPJ -N^ ^ (ENDEREÇO
^ declara, sob as penas da lei» ?pb as penas dà lei, para

fins do disposto, no art. 3^ da Lei Complementar n^ 123/06, alterada pela Lei Complementar n^
147/2014qué: ^ - ^ • - - -

a) se eíiquadraicómp MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DÉ-PEQUENO PORTE(EPP):

^; (: ) MICROEMFÍIESA (ME); .

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP)

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos 1 (ME) e II (EPP) do art 3^ da
Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006; :,

-A.;- "-t: ■ ■

c) não tem nenhum dós impedimentos do § 4® do art 3®, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores. -

Município de de de 2019.

RAZAO SOCIAL
.  -J. CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

Obs. Esta dçclaração deverá ser entregue a Pregoeira durante o credenciamento e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos
nesta licitação. i .

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
i: Ubaitaba-BA.

31

4) ■ ■ 49



I> H E F E l T U P E

r a A l E D A S j:; A M O A

küfilESaiüHgHiiffll

1' J

PREGÃO PRESENCIAL 031/2019

Deiclaramos para os fins de direito, na: (qualidade de Prppónente do procedimento licitatório sob a
moàaíidade de PREGÃO* " PRESÈNCIAt" ' ' ' ' N®
031/2019,instaurad9porestemunicípio,qüenãd'fomosdeclãrados - inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público,eniqualquer de suas esferas.

li;-.- «.í r'-'

Por ser expressão da verdade,firmamos a presente.

'  Município de de de 2019.

■h: "

■li:

"i- ■ -r..

RAZAO SOCIAL
CNPJ

NOME-DO REPRESENTANTE LEGAL
EASSINATyRA .

'' ■ rVvr. • ■ : ■ ~

ÔBS,:EstadecIaraçâodeverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o númerodoCNPJ e constar no envelope "B" - Habilitação.

Rua Rafiiéi Oliveira, 01 - Çèntro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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OLIVEIRA & SANTOS
Consultoria e Assessoria

PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 239/2019

PARA: SETOR DE LICITAÇÃO

DE: ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER LICITAÇÃO dezembro/2019

A Comissão de Licitação indaga a esta Assessoria

Jurídica sobre aspectos legais a serem observados no

Processo Licitatório do Pregão Presencial n° 031/2019, em

especial a análise de minuta de edital e contrato. Passemos

a análise do assunto.

Os autos chegaram a esta Assessoria Jurídica do

Município para o atendimento do art. 38, inciso VI da Lei

8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme

solicitação inclusa no Processo Administrativo 239/2019,

para que de acordo com as exigências legais das Leis

Federais n° 10.520/2002 e n° 8.666/93, no que for

pertinente além do Decreto Municipal n° 059/2013, seja

emitido por esta assessoria PARECER sobre o processo

administrativo, minuta de edital e minuta de contrato, que

versa sobre procedimento licitatório na modalidade PREGÃO

PRESENCIAL, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

(GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E ETANOL) E

LUBRIFICANTES EM ADENTIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Rua 14 de Agosto, n° 94, Boa Vista, ilhéus-BA
Telefone: (73) 3633-6874 CEP: 45650-000

O&S consultoria e assessoria
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Consultoria e Assessoria

Os autos foram instruídos com a Minuta do Edital

com os anexos do Termo de Referência e Proposta de Preços

(anexo I e II), Minuta do Contrato (anexo IV), Modelo de

Credenciamento (anexo V) , modelo de declaração de pleno

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação

(anexo VI) e as demais declarações exigidas em Lei.

I-DO EDITAL

Analisando a minuta do Edital, esta Assessoria

Jurídica opina no sentido de que a mesma atende aos

requisitos constantes da Lei n° 10.520/2002, Lei n°

8.666/93 e Leis Complementares 123/06 e 147/14, além do

Decreto Municipal n° 059/2013, em seu aspecto formal e

legal, portanto, a minuta encontra-se apta para ser

executada.

II- DA MINUTA DO CONTRATO

A minuta contratual atende satisfatoriamente o

art. 55 da Lei de Licitações.

III- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme explanado acima, de um modo geral, o

edital atende ao disposto no art. Da Lei 8.666/93, e as

Leis n° 10.520/2002, Leis Complementares 123/06 e 147/14,

além do Decreto Municipal n° 059/2013, bem como a minuta do

contrato atende ao disposto no art. 55, da Lei n° 8.666/93.

Dessa forma, emitimos parecer favorável para o

processo administrativo acima epigrafado, como também para

Rua 14 de Agosto, n° 94, Boa Vista, Ilhéus-BA
Telefone: (73) 3633-6874 CEP: 45650-000

O&S consultoria e assessoria
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OLIVEIRA & SANTOS
Consultoria e Assessoria

o seu conseqüente Edital de Pregão Presencial n° 031/2019,

em razão dos mesmos estarem em conformidade com o que

preceituam as Leis acima referidas, podendo o Pregoeiro e

membros da comissão de apoio efetuarem os procedimentos

legais para a realização do certame.

/S.M.J.

É o parecer.

Ilhéus, 05 de dezembro de 2019.

O&S CONSULTOMA E ASSESSORIA

JURÍDICA

Rua 14 de Agosto, n® 94, Boa Vista, Ilhéus-BA
Telefone: (73) 3633-6874 CEP: 45650-000

O&S consultoria e assessoria
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-B
j^^Ubaitaba, 06 dÍpBzembroJ(|e^

À Assessoría Jurídica

Prezados Senlrofes^^'

■" 'ih If" ^-••»»Í;:~';í'.'- ■.'-'"' ■
"r -i?•'"■,-4;'■

Encaminhamos às Vs. Senhorias a rpinuta do Edital referente ao PREGÃO
PRESENCI^LN|||^m9/c^o^bjetp: AQUISIÇÃO DE CARTU^

NECESSip^PES^I^AS ;SEÇRETARIAS MUNICIP^ para emissãò-de parecér opinativo
acerca do piedidb ea légaíidàde dp 1 -

Informamos que o prosseguimento deste processo depende da manifestação
desta assessoriaV

:!W -
!Wl Certos de sermos atendidos,: :

■ifíií".

• í:J^h9iSBr-'-
Luaná de

'1 '!• -fjir: RrkgoeiriajQfiçiàl rvpecretq 0|65 de 04/11/2019^

Rua Rafael Qjiyeira, 01 - Centro « CEP: 4S.S45-OOO . eNPJ: 016137309/0001-68
"  ■.•'í;' ;: .Úbàltaba-rBA. ■
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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Sexta-feira - 06 de Dezembro de 2019 - Ano III - Edição n® 158 - Caderno 03

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL
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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÜBAITABA - BA

Sexta-feira

06 de Dezembro 2019

Ano llt - N" 158

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL m 031/2019

A Pregoeira Oficial do município de Ubaitaba torna público aos interessados que realizará licitação TIPO MENOR

PREÇO POR ITEM na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Ns 031/2019, objetivando a AQUISIÇÃO DE

COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E ETANOL) E LUBRIFICANTES EM

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Data: 19 de Dezembro de 2019, às 09h30min,
local: sede da PMU, situada na Rua Rafael Oliveira, nS 01, Centro, Ubaitaba-Bahia. O Edital encontra-se à

disposição dos interessados e poderá ser solicitado no e-mail: ubaitaba.licita@gmail.cQm. Demais publicações

exclusivamente no seguinte endereço: http://www.transparenciaba.com.br/.

Ubaitaba-BA 06/12/2019

Luana de Assis Vilias Bôas

Pregoeira Oficial

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-BA Tel.: (73) 3230-1411 j Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficiaiba.com.br e garantido sua autentiddade por certificado digital ICP-BRASIL
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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Quinta-feira

05 de Dezembro 2019

Ano III-N* 157

rui A li i

C l I f A a K r> A h CANOAS

DECRETO N." 065/2019

"Dispõe sobre nomeação de
Prvgoeira e respectiva Equipe de
Apoio para realização de
licitação, na modalidade Pre^,
no âmbito do Poder Executivo

Municipal, e dá outras
providências"

A^FREFEITA B§!^MUNICIP10 DE UBAITABA - ESTADO FEDERADO DA
DÃHIAt no oso lo^uas atribuições legais qoe conferidas por Lei, e de
acordo com a Lei Oig^fea deste munlciplo,

DECRETA:

ArL 1" > Fica nomeada para exercer a função de pregoeira a Sra. Loana de Assis VUas
'Dftas^ para. a Idealização da licitação, na nwdalkbde PregSo,.iio âmbito do Poder
- -Executivo doMtnucipio de Ubait^ • Bahia.

Parágrafo Unlço^^ÍFi^ nomeada,-aiiKÍa, a servidora Crlstlane dos Santos Padeira,
como Pregoeira Stihs^ta,:

ArL 2* • Ficam nomeados para a equipe de apoio: Marcos Roberls Moreno Nunes e
Hermou Gomes Udioa.

Parágrafo Único - Nomeiam-se os scr\'idoreS, Josellto Santiago do Silva e NatbiUla
Rosa Silva como siqileníes da referida Equipe.

Art 3." - Este Decreto entrará m vigor na data d^ kua.publicaçio, revogpndo-se as
disposições em contrário. ' r

'  "Gabinete da Prefeita Municipal de Ubaitaba, 04 de novembtõ^^l9. Re^stie-se,
publiquoise e cumpra-se.

::?^ELrCARNEl]^ DASilíVAÇStBVjA^^
PrefeitaMoiücipid^Dlmito^

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 4-5345-(K)0 • CNPJ: 016137309/0001-€8
Ubaitaba - BA.

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-BA Te!.: (73) 3230-1411 | Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.dlariooflcialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASiL
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o m â i I LICITAÇÃO UBAITABA <ubaítaba.licita@gmail.com>

EDITAL PP 031 2019 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

UCITAÇÃO UBAITABA <ubaitaba.llcita@gmail.com> 13 de dezembro de 2019 15:51
Para: "fahning35@hotmail.com" <fahning35@hotmail.com>

Boa tarde!

Conforme solicitação, segue em anexo o edital solicitado.

Atenciosamente,

Luana de Assis Vilas Boas

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Decreto-064/2019

^ EDITAL.PP 031-2019-COMBUSTIVEL.pdf
^ 346K
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o m 3 i I UCITAÇAO UBAITABA <ubaitaba.licita@gmail.coin>

EDITAL PP 031 2019 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

LICITAÇAO UBAITABA <ubaítaba.licita@gmaíl.com> 13 de dezembro de 2019 15:42
Para: "ronacomerclo@hotmall.com" <ronacomercío@hotmail.com>

Boa tarde!

Conforme solicitação, segue editai em anexo.

Atenciosamente,

Luana de Assis \^las Boas

Presidente da Comissão de Permanente de Licitação
Decreto n® 064/2019

EDUAL.PP 031-2019-COMBÜSTIVEL.pdf
^ 346K
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F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME
CNPJ: 07.312.064/0001-77

CREDENCIAMENTO

presAo presenciai r 031/2019

^  A empresa F S DE F FAHNING C^m RESTAURANTE ME de CNPJ n®:

07.312.064/0001-77, neste ato r^r^ntado |K>r FABRICIA SANTOS DE

FREITAS FAHNING CASTRO, RG dé n® 07.337.929-87, CPF de n®

937.953.785.91, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na rua

da Ladeira Santo Antônio 112; veritro, Llbaitabe^, pelo presente instrumento
de mandato, nomeia e constitui^ sêu RfocutadOr o Senhor:

Luciano Sales Fahning Castro , (Braçilijrp^ ça^^ comerciante), portador do

Registro de Identidade n® 05.642;1Í4^0!^#)pedido pela SSP BA, devidamente

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n®

655.840 405^25, residente à rua Edhoh Magalhães, n® 65... como meu

mandatáríô, a qüém còhfirô amplos poderes para juntò a Pi^iturá Mühíicípaí

de UBAITABA praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento

licitatório na modalidade dé Pregão Presencial n® 031/2019, 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.

Ubaitaba-BA, 19 de Dezembro de 2019

rio P
F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ~ ME

CNPJ N® 07.312.064/0001-77

Fabrícía Santos de Freitas Fahning Castro
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jSjmm:
P«e*ldãncia da Rapública
Sacrataiia da Micro e Pequena Empresa
Seereterb de RaciomliEaçie c SimpatfleaçSo
Dcpotlamenla da Reqlstio Etnprciarlal a InlegtacAe

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚUERO OE DeNTIFiCACXO DO REGISTRO DE EMPRESA. NRE DA SEDE

29103457318

NIRE DARUAL (pfxnchsf «emanla s» «to fctetenl» 0 UM)

XXXXXXXXXXXXXXXaOQCXXXXXXXXXXXXX
NOME OOEMPAESARIO (coagiu sem obrevfsluiM) *

FABRICIA SANTOS DE FREITAS FAHNING C/VSTRO
NACIONAUDAOE

BRASILEIRA

ESTAOOaVIl • " • ••1 •«

CASADA •?
SEXO

FEMININO

REDIME DE BENS IM cnwdo)

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
RLHODCttHS)

NOEL FERRBRA DE FREITAS

NASCIDO EM (fiata áo nMdtncnCo)

29/11/1976

IDENTIOADE número ótgHooaíttoi ur

0733792987 IsSP IbA
CPF (número)

937.953.785-91
• EMANCIPADO POR (fcina da amanciiiasãQ - socntnir cm coco do mot»)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnnnnnrvxxXXXXXXXXXKKXXX
DOM CUAOO NA (LOGRACX3URO - ma. a*. Olc)

RUA DA LADEIRA OE SANTO ANTÔNIO

N0r.lERO

112
COMPLEL1ENTO

CASA

BAIRROmiStRirO

CENTRO

CEP

45545000

UBAITABA
Jj

Oectaro, sob as penas da lei. rnchisive que sSo verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, nSo estar impedido de exercer allvidade empresária, não possuir outro registro de
empiesárlo e requer à Junta Comercial do Estado da Bahia.

CODICO OO ato joESCRIÇAOOOATO

002 ALTERAÇÃO
OOOiOOOOEVSMTO

xxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO OO EVErtTO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COO»OOOtVB<TO

021

CCOIGO 30 EVSNfO

xxxxxxxxxxxxx

OESCftlçAo OO EVENTO

Alteração de Dados (Exceto Nome Emt>rBsarlan
DESCRIÇÃO OO EVENTO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME empresarial

F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE

LOGRADOURO {lua. av. olc.)

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

CGMPLENEMTO

TERREO

MUNicmo

UBAITABA

VALOR OOCAP1TAL -RS

950.000.00

CÓDIGO OA ATIVIOAOE ECONÕfcUCA

(CNAE Fiscal)

Atividade Principal

4731800

Aüvidados Socundárias

4530703
4729802
4732600
4930203
5611201
5611203
7732201
xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

UF

BA

anRH Of DISTRITO

CENTRO

PAlS

BRASIL

CEP

45545000

NÚMERO

842A

!ãss?ja'^gS4^"

CORRSO ELETRÔNICO

irtcofriobMgrioQiotniafl.eoBi

VALOR OO CAPITAL (par enhnso)

NOVECENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS

descrição do OajETO

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VElCULOS AUTOMOTORES
COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VElCULOS
AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIÊNCIA
RESTAURANTE
LANCHONETES., CASAS DE CHA.DE SUCOS
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR
TRANSPORTE RCDOVIARIG OE COMBUSTÍVEIS

DATA DC IMIOO DAS AT

8f4.'2005

MOMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

07312064000177

■MMsroai^n K icn ounM ocoA** o»

NIREonledor UF

xxxx I xxxx

TABELIONATO
1° Ofício U

Pça. SèrttôAntõn
R

DATA DA ASSINATURA

28/0972017econheço por S

VOOAJUNT

DEFERIDO

PUSUOUZ-SE E ARQUn/E-SE

AUTENTCAÇ

[>E NOTAS
.aba - Ba

$8 - Ubaítaba-8s
Ça a (s) firmas (s

Requetimento EIlHnônico:81700000860900

Junta Comercial do.

JUNTA COMERCIAL OO ESTADO DA BAHIA
CERTinCO O REGISTRO ÊM 27/02/2018 SOB N®* 97738016

JlfCCBp,«tocoIo: 17/367287-6, OE 23A)2/2018 3!

Espresa:zVvl 0345731 8 F s oc r FMBriiís.CASTIlO
RESTXCRAKTE N

isíadp da Bahia—

HÉLIO PORTELA RAMOS » "
SECRETARIO-6ERAL

- 97/nwfrrft

kbtKi^B Tid)efi|o de Noia
ft^ Fmi-iYifT* Anfnrfmh

Stó*''}»»!»

ãUCEB

Certifico o Registnj sob o n® 97738016 em 27/02/2018
Protocolo 173672876 de 23/02/2018
Nome da empresa F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE NIRE 29103457318
Este documento pode ser verificado em http;//regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AüTENTICACAO.aspx
Chancela 89427156366775
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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JUCBB
AM 09 f«Utt lutu

173672876

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE

PROTOCOLO 173672876 - 23/02/2018

ATO 002-ALTERAÇAO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29103457318

CNPJ 07312.064/0001-77

CERTIRCO O REGISTRO EM 27/02/2018

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1

ãU€EB

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/02/2018

Certifico o Registro sob o n" 97738016 em 27/02/2018
Protocolo 173672876 de 23/02/2018

Nome da empresa F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE NIRE 29103457318
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 89427156366775

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME
CNPJ: 07.312.064/0001-77

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 842,CENTRO UBAITABA-BA

PREimO PRESENCIAI PARA RERISTRO RE PREÇOS N' 031/2019

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCI/# DE MiiyTAÇÀO

Peilarai^s $ob as panas da lei,especialmente em
face do quanto disposto na Inciso Lei 10.520/02,o pleno
conhecimento e atendimento ps axigêncípi de habilitação, cientes das sanções
factíveis de serem aplicadas à teor do ° do mesmo diploma..

Município de Ubaitabai 19 de Dezembro de 2019.

FAHNING CASTRO RESTAURANTE - ME

CNPJ N° 07.312.064/0001-77

Fabricia Santos de Freitas Fahning Castro
CPF 937.953.785-91 RG 07.337.929-87
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F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME
CNPJ: 07.312.064/0001-77

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,842-CENTRO-UBAITABA/BA 073.3230.1572

PREGle PRESENCUl H' 031/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa F S DE F FAHNIING CASTRO RESTAURANTE ME de CNPJ n®: 07.312.064/0001-
77, vem, através desta, apresentar sua proposta de preços para licitação em epigrafe,
conforme preços abaixo descriminados:

LOTE 01

COMBUSTÍVEIS - ̂ASOíLINA E OLEO DIESEL

iTEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNICL QUANT. MARCA

VALOR

UNITÁRIO. VALOR

TOTAL.

01 GASOLINA COMUM LITRO 272.000 5,090 1.384.480,00

02

•  . T

ÓLEO DIESEL COMUM LITRO loáodo - 3,990 638.400,00

03 ÓLEO DIESEL S-10 LITRO;;242M 4,090 989.780,00

04 ETAROL LITRO 20.000 3*750 75.000,00

05 ÓLÈO HIDRÁULICO para
Transmissão Automática 10W

1.000 ml

LITRO 25Õ UNIATF 17,00 4.250,00

06 ÓLEO LUBRIFICANTE para
Motor a Gasolina- 20w50-1.000

ml

LITRO 250 LUBRAX 18,00 4.500,00

07 ÓLEO LUBRIFICANTE para
Motora Diesel -15w40-1.000ml

LITRO 400 UNI 20,00 8.000,00

08 FLUIDO DE FREIO Dot 3- 500 ml LATA 100 VARGAS 16,00 1.600,00

09 GRAXA para Lubríficação-500ml LATA 100 UNIGRAX 18,00 1.800,00

09

Vaior Total R$ 3.107.810,00

O valor total da proposta R$: 3.107.810,00 ( Trels milhões, cento e sete mil e
oitocentosedez reais).
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Declaramos expressamente que:

•  Validade da Proposta 60 (sessenta) dias;

•  Nos preços, estão incluídas todas as despesas concernentes à tributos, taxas,
impostos e outros;

•  Atendemos a todas as exigências do edital;

Atenciosamente.

Ubaitaba 19 de Dezembro de 2019

LúÚÃq
F S DE F FAHNING CASTRO RES^URANTE - ME

CNPJ N° 07.312.084/0001-77

Fabricia Santos de Freitas Fahning Castro
CPF 937.953.785^1 RG 07.337.929-87 ^
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m
Pitsidãncia da Rapúbtica

SecrctaiU da Micra e Pequena Empresa
Secretaria de RaeiotmIteacSo e 8im|ilinca$So
DepartamtDlo de Reglstio Empresarbl e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

KÚMERO DE tOENOnCAÇAO DO REGISTRO OE EMPRESA • l«RE tIA SFOe

29103457318

NIRE DA FIIML (pracflctwr ■ooxailo ea ato reterente a mal)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME OO EMPRESÁRIO («wípCato com obrovlsturs*) ■ ^ » o»

FABRICtA SANTOS DE FREITAS FAHNING C/tSTRO
NACiOMAUDAOE

BRASLEIRA

ESTADO avil • •

CASADA *5 ?!*
SEXO

FEMININO

REGIME DE SENS Ise caando] 7

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
RLHOOECfiiil) (mSe)

NOEL FERRBRA DE FREITAS GIRLANDE SANTOS DE FREITAS •
NASCIDO EM (data da natcitncnto)

29/11/1976

IDENTIDADE número ÔrgOoemitser ur CPF (mxiKfo)
0733792987 ISSP |bA 937.S53.78S-91

■ EMAMCIPAOO POR (feitna do oirenciiiBcAo - semetMp era coao de msi»}

■ XXXXXXXXXlOOOOUOOOOtXXXXaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlOOtXXXXXXXXXXXXXiOOCXXXXXXXX
OOtUCtLIAOO NA (LOORAOOURO • roa. o*, oks)

RUA PA LADEIRA OE SANTO ANTÔNIO
COWPLEAIENTO

CASA

BAlRROOlSTRirO

CENTRO
MUNtCiPIO

UBAITABA

CEP

45545000

NuraERO

112

Declaro, sob as penas da lei. inclusive que são verídicas todas as inforntaç5es prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar Impedido de exercer allvidade empresária, não possuir outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do Estado da Bahia.
CÓDIGO OO ATO jOESCRIÇAO DO ATO
002 ALTERACAO
cooooooEvtvro

xxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO OO EV04TO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ctncoooEvorTO

021
CCOCCO 90 EVSNrO

xxxxxxxxxxxxx

OESCftlçAO OO EVENTO

Alteração de Dados (Exceto Nome Emoreseriali
l>ESCItlÇAO DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME EMPRESARIAL

F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE
LOGRADOURO (tus. av. olc.)

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
'COMPLEMENTO

TERREO

MUNtCiPtO

UBAITABA BA

SAIRROrOISTRITO

CENTRO

país

BRASIL

CEP

45545000

NUMERO

842A

CORRBO ELETRÔNICO tOdiidQ

irtcontoMidedoOlxXmaiLcom
VALOR OOCAPITAL-RS

950.000.00

valor DOCAIRTALtipar enfanso)

NOVECENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS
C0DK3O OA ATIVIOAOE ECONOMCA

(CNAE Fiscal)

Atividade Principal

4751800

Atividades Secundárias

OESCRlÇAO DO OBJETO

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VElCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAFtEJISTA DE LUBRIFICANTES
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VElCULOS
AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIÊNCIA
RESTAURANTE
LANCHONETES^ CASAS DE CHA,DE SUCOS
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO OE COMBUSTÍVEIS4530703

5811201
5611203

DATA DE rdOO DAS ATIV

mi20Q5

NÚMERO □€ INSCKIÇAONOCNPJ

07312064000177

■mtarcKMI» DC tcot aifXM OCIXnM w

NIRE omenor UF

XXXX XXXX

TABEUONATO
1° Oficio

Pça. SartlôAntôn
RDATA DA ASSINATURA

28/09/2017
econheço por S

VO DAJUNTA
AUTENTCAÇDEFERIDO

pu8uoue-se e arouiue-se

Roqueiimonto Elwrônico: 81700000860900

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2018 SOB N»- 97738016

JVCeBprctocolo: 17/367287-S. DE 23^2/2018 ^

Empresa: 2VsX 0345731 B ' JWf'^
f s ta t mariix:. CASTRO
RESWtnwjrrt n HÉLIO PORTELA RAMOS

PE NOTAS
aba - Ba

$8-Ubaítaba-Bs
ça e (s) firmas (s

ibnctda Tabdilo de NoapA Cmi i»!!!*!' Afffrrfrmlc
Vtii Sdh''itF>

Junta Comerciai do Estado da Bahia
SECRETARIO-GERAL

?7fn?n>frm

ãUCEB

Certifico o Registro sob o n° 97738016 em 27/02/2018
Protocolo 173672876 de 23/02/2018
Nome da empresa F S DE F FAHNING C/tSTRO RESTAURANTE NIRE 29103457318
Este documento pode ser verificado em http://rBgin.juceb.ba.gDV.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 89427156366775
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

67



3ÜCEB
Jtxi Ce—trji a» e»

173672876

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE

PROTOCOLO 173672876 - 23/02/2018

ATO 002-ALTERAÇÃO
E1SNTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29103457318

CNPJ 07.312.064/0001-77

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2018

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1

ãUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/02/2018

Certifico o Registro sob o n° 97738016 em 27/02/2018
Protocolo 173672876 de 23/02/2018

Nome da empresa F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE NIRE 29103457318
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTiCACAO.aspx
Chancela 89427156366775

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE tNSCRIÇAO
07.312.064/0001-77

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

08/04/2005

NOME EMPRESARIAL

F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME

título do estabelecimento (NOME DE FANTASIA)
POSTO SANTA TEREZINHA

PORTE

ME

Código e descrição oaatmoade econômica principal
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (Não dispensada *)

código E descrição das ATiVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Não dispensada *)
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência (Não dispensada *)
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes (Não dispensada *)
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos (Não dispensada *)
56.11-2-01 - Restaurantes e similares (Não dispensada *)
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (Não dispensada *)
77.32-2-01 - Aluguei de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Não dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (individual)

LOGRADOURO

AV PRESIDENTE VARGAS

NUMERO

842 A
COMPLEMENTO

TERREO

CEP

45.545-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

UBAITABA

UF

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
micontabiiidade@hotmaii.com

TELEFONE

(73) 8164-1662

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR)

SrrUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/04/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças ô direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n" 51, deli de
junho de 2019, ou da iegi^ação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos. nSo tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades di^ensadas.

Aprovado pela instrução Normativa RFB n** 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/12/2019 às 08:46:28 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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sefaz.ba:: secretaria da fòzenda do estado da bahia http://www.sefaz.ba.gov.br/

TRIBUTOS : CONSULTAS : CONSULTA RO CRDAST

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 07.312.064/0001-77

Razão Socíai: F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME

Nome Fantasia: POSTO SANTA TEREZINHA

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (Individual)

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL

Unidade de Fiscalização: INFAZ COSTA DO CACAU

Inscrição Estadual: 065.937.437 PP

Endereço

Logradouro: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Número: 842 A

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: UBAITABA

Telefone: (73) 81641662

Referência:

Complemento: TERREO

CEP: 45545-000

ÜF: BA

E-maii: mlcontabilidade@hotmail.com

Localização: ZONA URBANA

Situação do DTE: CREDENCIADO

Situação da Conta: ATIVA

Domicflio Tributário Eletrônico - DTE

Data do Credenciamento: 25/04/2016

Data da Criação da Conta: 25/04/2016

Informações Compiementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 15/04/2005

Atividade Econômica Principal:

4731800 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Atividade Econômica Secundária

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4729602 - Comercio varejista de mercadorias em lojas de Conveniência

4732600 - Comércio varejista de lubrificantes

4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

5611201 - Restaurantes e similares

5611203 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastrai Vigente: ATIVO

1 of 1 17/12/2019 08:59

71



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

Alvará
FISCALIZACAO DO FUNCIONAMENTO

CONCEDIDO A:

Insc. Municipal.; 0001033 Inscrição Anterior.; 000.001.033/001-08

Razao Social: F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME

Nome Fantasia:

CNPJ.:

POSTO SANTA TEREZINHA

07.312.084/0001-77

ENDEREÇO:

AVN PRESIDENTE VARGAS, 842 A -., BAIRRO CENTRO UBAITABA BA

=========== ATIVIDADES: :

COMÉRCIO A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES

OBSERVAÇÃO:

OPRI

O PRESENTE

ORIGIN

^VARA DEVERA SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PUBUCO.

TEM VALIDADE PARA A RSCALIZACAO SE APRESENTADO NA SUA FORMA

Laert Luiz Sktos iNaScimento
DIRfcTOR DE TR1BLT08 ML'NiaPAlS

Deirrto 059 2018

LAERT LUIZ SANTOS NASCIMENTO

DIRETOR DE TRIBUTOS MUNiaPAlS - Decreto: 059/2018

2019001550001033

Operador: FLORISVAL DE SOUZA CRUZ

c
Data de Inscricao no Cadastro Municipal: 09/ 07/2009

Horário de Funcionamento:

Emissão: 22/03/2019 Validade: 31/12/2019
V
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i  . GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

-y t SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 17/12/2019 08:44

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos aits. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20193645752

RAZAO SOCIAL

F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME

inscrição estadual CNPJ

065.937.437 07312.064/0001-77

Fica certifícado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/12/2019, conforme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.8efaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página I de 1 RelCeitidaoNegativarpt
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA ASCLEPIADES DE ALMEIDA, S/N, CENTRO ■ UBAITABA - BAHIA

CNPJ : 16.137.309/0001-68 Telefone: Email: tributosubaitaba@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

0001014/2019

Diretor do Departamento de Finanças e Tributos da Prefeitura Municipal, no uso de suas
atribuições, a requerimento da pessoa interessada,F S DE F FAHNING CASTRO
RESTAURANTE ME, certifica que ATÉ A PRESENTE DATA não consta, nas bases
informatizadas e integradas ao sistema tributário municipal, registros de débitos para com
a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, com referência ao contribuinte inscrito no CADASTRO
ECONÔMICO MUNICIPAL, abaixo identificado, excetuado a eventual existência de créditos
tributários cuja exegibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal exigir valores relativos a tributos
municipais e seus acréscimos legais, bem como em razao de posterior lançamento ou
apurapao. ou decorrentes de inexatidao da informação prestada pelo contribuinte ou,
ainda, do restabelecimento da exigibildiade do credito tributário, inclusive quando objeto de
processo administrativo tributário e/ou acordo de parcelamento.

COD.CONTRIBUINTE: 0003594 INSC. MUNICIPAL: 0001033

CONTRIBUINTE: F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME

ENDEREÇO. AVN PRESIDENTE VARGAS. N® 842 A - - CENTRO - UBAITABA - BA - CEP:

CNPJ n®:

COMPLEMENTO:

07.312.064/0001-77

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Atividade:POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / Data de
Cadastro- 09/07/2009

OBSERVAÇÃO

ATENCAO: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento

Data de Emissão; 09/12/201909:45:53

Usuário: SAULO DE TARSO SANTOS FERREIRA

UBAITABA..

Validade Ate: 90 Dias

1o^3Í019
rerrem

ribulos

1at.U27r

Funcionário Expedidor
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME

CNPJ: 07.312.064/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n** 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http.7/rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:15:55 do dia 20/09/2019 <hora e data de Brasílla>.

Válida até 18/03/2020.

Código de controle da certidão: F00E.9911.0164.E76C
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
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CAÊ^A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certíficado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição: 07.312.064/0001-77
Razao f s de f fahning castro restaurante me

Social:

Endereço: av pres vargas 842 a / centro / ubaitaba / ba / 45545-000

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que ihe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que,
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldade:29/ll/2019 a 28/12/2019

Certificação Número: 2019112903175954199077

Informação obtida em 17/12/2019 08:42:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br
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f 3 Q1113 1

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.312.064/0001-77

Certidão n°: 192373852/2019

Expedição: 17/12/2019, às 08:44:36

Validade: 13/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que P S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME

^  (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°

07.312.064/0001-77, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários á identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Duvidas e sugf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ
^ SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
" ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.848.973/0001-27

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a
empresa F S DE FAHNING CASTRO RESTAURANTE - ME sediada na
Avenida Presidente Vargas, 842A - Centro - Ubaitaba - Bahia - CEP:
45.545-000, cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n°
07.312.064/0001-77, forneceu os Combustíveis destinados à diversas
Secretarias Municipais, conforme Edital do Pregão Presencial para Registro
de Preços n° 007/2018, Ata de Registros de Preços n° 001/2018 e Contrato
de fornecimento n° 243/2019, dentro dos prazos contratados.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas
obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até
a presente data.

Ficamos à disposição de V. S®s para quaisquer esclarecimentos que
se tornarem necessários.

Maraú/Ba., 16 de Dezembro de 2019.

Waine Conceição da Soledade
Escrevente

Max M^ra Magalhães
Coorden^or Setor de Compras

Decreto n° 1006/2018

ÍTmnãoji^lowM[DfQuáiTaWMlm^iE^^fis2i9^^

•. X ̂ -4 vu. ̂ tttTrírfTTrrrfíTn
Emiesteihünho;da.ver
^oleãadifEscreverite

2727/AB032442-1 i!'"!!,

Rua das Amendoeiras, 296. Centro, CEP. 45. 520-000 Maraú - Bahia.
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REVENDEDOR REVENDEDOR Certificado de Posto Revendedor https://postos.anp.gov.br/CertificadoPreview.asp

anp

CERTIFICADO DE

POSTO REVENDEDOR

Razão Social

CNPJ

Número de Autorização

Número Despacho

Data da Publicação

Endereço

F 8 DE F FAHNINQ CASTRO RESTAURANTE ME

07.312.064/0001-77

PR/BA0091563

ANP N"" 229

01/03/2011

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - 842 A - TERREO

CENTRO - UBAITABA - BA

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 8°, inciso XV da Lei n® 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica
que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta
Agência, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos
termos da Resolução ANP n® 41, de 06 de novembro de 2013.

Emitido às 09:17:53 horas do dia 17/12/2019 (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: 9DE9.50B5.B5C3.C3C8

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não
prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor
Autorizado deverão ser verificadas pela Internet, no site da ANPiwww.anp.qov.br

lofl 19 09:18
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17/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

CERTIDÃO N°: 004072539 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada peia intemet no site do Tribunal de Justiça
(httpJ/e8aJ.Qba.Jus.br/sco/abiirConférencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 17/12^019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

F 8 DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME, portador do CNPJ: 07.312.064/0001-77, estabelecida na
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,842 A, TERREO, CENTRO, CEP: 45545-000, übaitaba - BA.

Os dados informados são de responsabilidade do solidtante, devendo a tituiaridade ser conferida peio
Interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida peia intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 17 de dezembro de 2019.

004072539
PEDIDO N"*;
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F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME
CNPJ: 07.312.064/0001-77

Ubaitaba , 19 de Dezembro de 2019.

PREBfiO PRESENCIU N' 031/2019

Declaração de inexistência de menor no Quadro da Empresa

A empresa F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME,Inscrita

no CNPJ n®: 07.312.064/0001-77, çpm sede á Avenida Presidente Vargas,842,

Centro ,CEP 45545-000, Ubaitaba - BA, representada pela Sr® Fabricia

Santos de Freitas Fahning Castro,portadora do RG n® 07.337.929-87 e inscrita

no CPF n® 937.953.785-91,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 dO qualquer trabalho por menores de 16

(dezesseis) anos , salvo na condição^ db aprendiz, a partir de 14 (quatorze)

anos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente.

^CiWacx ^
Fabrícia Santos de Freitas Fahníng Castro RG de 07.337.929^87

F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE - ME
CNPJ N*" 07.312.064/0001-77
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F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME
CNPJ: 07.312.064/0001-77

PREfiilO PRESENCIAI N" 031/2019

Declaração de idoneidade

Declaramos para os fins dê direito, na qualidade de Proponente do

procedimento licitatóno sOb^ e niodâlidadé de PREGÃO PRESENCIAL

031/2019,instaurado póF leste muniopo, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contrefar com o Poder Público, em

qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos á presente.

Ubaitaba, 19 de Dezembro de 2019

S . dx ^ j\jJ^
Fabrfcía Santos de Freitas Fatinlng Castro RG de n** 07.337.929-87

F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE > ME

CNPJ N° 07.312.064/0001-77
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C I D A D E D A S CANO A b

ATA REFERENTE À SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS

PREGÃO PRESENCIAL- NS 031/2019

'  ' ' 'A"/

Aos dezenove dias do mês de dezembro de 2019, na cidade de Ubaitaba - BA, às 09:30 min, em sessão pública,
reuniram-se a Sra. Pregoeira, Luana de Assis Vilas Boas e o Sr. Marcos Roberis Moreno Nunes, membros da equipe
de apoio, designados pelo Decreto n- 065 de 04 de novembro de 2019, visando a instalação da sessão pública de
Credenciamento, recebimento, abertura das Propostas de Preços e Documentos de Habilitação apresentadas no
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N" 031/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei n"
10.520/2002, subsidiariamente na Lei Federal n® 8.666/93 e alterações, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E ETANOL) E LUBRIFICANTES EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. O aviso da licitação foi publicado no Diário
Oficial do Município e 12 de dezembro de 2019.0 edital foi adquirido por empresas do ramo pertinente ao objeto
da licitação, conforme documentos inseridos nos autos do processo administrativo. Aberta a sessão, pela Sra.
Pregoeira foram feitas as devidas apresentações e realizou-se o credenciamento dos representantes das empresas

que compareceram ao certame, abaixo discriminadas, com apresentação da declaração de pleno conhecimento e

atendimento às exigências de habilitação (DCAH) e declarações de ME ou EPP, conforme o caso.

FORNECEDOR REPRESENTANTE CRE OBSERVAÇÕES

SIM

FS DE FAHNING CASTRO

RESTAURANTE ME

CNPJ: 07312064/0001-77

Luciano Fanhing

Castro (Procurador)
CPF: 655.840.405-25

de

CREDENCIAL, APRESENTOU O

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO,
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO,
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA

JUCEB E DCAH.

OCOBRENCIAS; NABtÀPA DO CREDENÇIÃMÉNTÔ E ABERTURA DAS PROPÒSTÀS

Foram verificados os documentos para o credenciamento do representante da empresa licitante, sendo os
mesmos vistados pelo Sr. Pregoeiro e membros da equipe de apoio. Passada a palavra ao representante da
empresa, não houve qualquer manifestação. Passou-se à abertura da proposta de preços.

7jciigg<IMiMiiiõg»ljçasa^ proposta

A proposta foi conferida e vistada pelo pregoeiro e equipe de apoio, momento em que foi verificada quanto à
adequação das especificações, conforme o edital, sendo a mesma CLASSIFICADA. Logo após, iniciou-se a fase
de negociação dos preços. Registra-se que, não obstante ser o julgamento das propostas do tipo menor preço
global, diante da participação de apenas 01 licitante, da quantidade reduzida de itens e da possibilidade de
obtenção de melhores preços, a Sr. Pregoeira decidiu realizar a negociação, considerando os valore unitários,
conforme quadros abaixo.

•

\  f f
'  . •X . ,

empresa: .
. A 1,,

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68

Ubaitaba-BA.
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CIDADE DAS C A Fx' CF?

ATA REFERENTE À SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS

PREGÃO PRESENCIAL- NS 031/2019

EMPRESA iX ,

LANCE INICIAL R$ 3.107.810,00

19 LANCE R$ 3.100.000,00
29 LANCE R$ 3.070.900,00

39 LANCE R$ 3.050.500,00

49 LANCE R$ 3.040.750,00

59 LANCE R$ 3.032.970,00

MELHOR OFERTA

Os valores registrados como melhor oferta foram confrontados com os preços de referência inseridos nos autos
do processo administrativo para verificação da aceitabilidade dos mesmos, foi verificado que a empresa não
alcançou o valor médio constate nos autos do processo administrativo, questionado se poderia chegar nesse
valor, o representante da empresa afirmou "que houve uma alta no de 3% no valor do óleo diesel na última
semana", fato esse que o impede de reduzir o valor ofertado. Assim a Sr^ Pregoeira analisou os vaiores unitários
apresentados, verificou que em comparação com a proposta apresentada pela empresa na composição do valor
referencial, apenas os itens 2 e 3 (Óleo diesel e Óleo diesel SIO) ficaram acima do valor orçado. Destarte, a
empresa manteve o mesmo valor ofertado na fase inicial do processo.

Encerrada a fase de lances, passou-se à abertura do envelope de Habilitação da empresa participante, momento
em que foram verificados os documentos exigidos do edital apresentados pela mesma. Verificou-se que a
empresa cumpriu todos os requisitos de habilitação solicitados em edital, assim a empresa foi HABILITADA.

b' í
BBSMMíOO

A Sra. Pregoeira declarou vencedora do certame a empresa FS DE FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME, com o
valor global de R$ 3.032.970,00 (Três milhões trinte e dois mil novecentos e setenta reais).

Não houve ocorrências que merecessem ser apontadas nesta etapa.

Por fim, fica a empresa convocada a apresentar nova proposta de preços com os valores realinhados de forma

LINEAR no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito) horas. Nada mais a registrar, a Sra. Pregoeira deu por
encerrado os trabalhos da reunião às 12h02min, lavrando-se a presente ata. que vai assinada por este,
juntamente com a Equipe de Apoio, licitante presente.

TiJMi i wrrasBmts^^

Rua RafeeI Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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UÊAnAÊÊA
C í D À DE DAS C A N O A í

ATA REFERENTE À SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS

PREGÃO PRESENCIAL- NS 031/2019

Luana de sisyviias isoas

Pregoeira Oficial

lvlarcos>KDi^i7ivToreno iMunes
Membro^/tquipe de Apoio

íííííí;

FST3E FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME

Luciano Sales Fanhing Castro

ga»wrgmr,-tmnait»»^

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 4S.MS-000 • CNPJ: 01613/"509/0001 -68
Ubaitaba-BA.
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F S DE F FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME
CNPJ: 07.312.064/0001-77

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,842-CENTRO-UBAITABA/BA 073.3230.1572

PREfilO PRESENem r 031/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa F S DE F FAHNIING CASTRO RESTAURANTE ME de CNPJ n°: 07.312.064/0001-
77, vem, através desta, apresentar sua proposta de preços para licitação em epigrafe,
conforme preços abaixo descriminados:

LOTE 01

COMBUSTÍVEIS - ̂^OI^INA E OLEO DIESEL

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA

VALOR

UNITÁRIO. VALOR

TOTAL.

01 GASOLINA COMUM i LITRO M2.000 4,970 1.351.840,00

02 ÓLEO DIESEL COMUM LITRO 16Ó.000 - 3,890 622.400,00

03 ÓLEO DIESEL S-10 LITRO •  - 3,990 965.580,00

04 ETANOL LITRO 20.000 3í650 73.000,00

05 ÓLEO HIDRÁULICO pata
Transmissão Automática 10W

1.000 ml

LITRO 25Ó UNIATF 17,00 4.250,00

08 ÓLEO LUBRIFICANTE para
Motor a Gasolina- 20w50-1.000

ml

LITRO 250 LUBRAX 18,00 4.500,00

07 ÓLEO LUBRIFICANTE para
Motor a Díesel -15w40-1.000ml

LITRO 400 UNI 20,00 8.000,00

08 FLUIDO DE FREIO Dot 3- 500 ml LATA 100 VARGAS 16,00 1.600,00

09 GRAXA para Lubrificação-500ml LATA 100 UNIGRAX 18,00 1.800,00

09

Valor Total R$ 3.032.970,00

•  O valor total da proposta R$: 3.032.970,00 ( Treis milhões, trinta e dois mil e
novecentos e setenta reais).
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Declaramos expressamente que:

•  Validade da Proposta 60 (sessenta) dias;

•  Nos preços, estão inclufdas todas as despesas concernentes à tributos, taxas,
impostos e outros;

•  Atendemos a todas as exigências do edital;

Atenciosamente.

Ubaitaba 19 de Dezembro de 2019

F S DE F FAHNING CASTRO RESTADRANTE - ME
CNPJ N''07.312.084/0001-77

Fabricia Santos de Freitas Fahning Castro
CPF 937.953.785-91 RG 07,337.929-87
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019

A Pregoeira oficial do Município de Ubaitaba, no uso de suas atribuições legais, à vista dos
autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO 246/2019 relativo ao PREGÃO PRESENCIAL NS
032/2019. cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, CILINDROS E RECARGAS PARA
IMPRESSORAS (TONNER E JATO DE TINTA) EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

CONSIDERANDO os atos realizados na sessão de abertura no processo licitatório em
epígrafe em 20/12/2019. devidamente registrados em ata;

CONSIDERANDO que no ato da sessão foi realizada análise dos valores apresentados
pela empresa vencedora junto aos preços referenciais incluídos no processo administrativo;

CONSIDERANDO que a proposta final apresentada pela empresa vencedora contém
preços abaixo dos valores referenciais atualizados, o que permite o aceite dos mesmos;

CONSIDERANDO a competência conferida à pregoeira para adjudicar o objeto dos
pregões presenciais à(s) empresa(s} vencedora(s), desde que não haja interposição de recurso.

ADJUDICO o objeto do certame à empresa vencedora:

/CGS REBOUÇAS RECARGA DE CARTUCHOS. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E
IMPRESSÃO GRAFICA - ME

CNPj: 22.788.315/0001-88

Ubaitaba-BA. 02 de janeiro de 2020.

4
LUANA DE ASSIS VILAS BOAS

Pregoeira Oficial

Rua Rafael Oliveira. 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Sexta-feira

31 de Janeiro de 2020

Ano IV-N* 15

o município de Ubaitaba - BA, por meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados o resultado
da licitação abaixo especificada:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N® 03r/2019

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

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

DATA DE ABERTURA: 19 de dezembro de 2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 02 de janeiro de 2020

Vencedor(es):

F. S. DE F. FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME 07.312.064/0003-39

UBAITABA - BA, 02 de janeiro de 2020.

Luana de Assis Vilas Bôas

Pregoeira Oficial

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-BA Tel.: (73) 3230-1411 | Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.dlariooficlalba.conn.br e garantido sua autenticidade por certificado digitai iCP-BRASIL 89



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019

A Prefeita Municipal de Ubaitaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente a Lei n-10.520/02 e 8.666/93 com suas modificações
posteriores, à vista do PROCESSO ADMINISTRATIVO N- 239/2019, considerando a
legalidade dos atos praticados, resolve homologar a presente Licitação nestes termos:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

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

EMPRESA VENCEDORA:

> F. S. DE F. FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME

CNP): 07,312.064/0003-39

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Ubaitaba-BA, 02 de janeiro de 2020.

SUELI CARNEIRO DÃSILVA CARVALHO
Prefeita Municipal de Ubaitaba

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
Ubaitaba - BA.
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C  I D A DE DAS C A

CONTRATON® 002/2020

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

QUE CELEBRAM ENTRE SI O

município de UBAITABA - BA, e a

EMPRESA F S DE FAHNING CASTRO

RESTAURANTE ME

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ N° 16.137.309/0001-68, com
sede administrativa na Rua Rafael Oliveira, n° 01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sr®. SUELI
CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, casada, portadora no CPF/MF n° 215.788.695-87,
portadora do RG n° 01.659.478-96-SSP/BA, residente na Rua Cícero Ribeiro de Castro, 56, Centro-
Ubaitaba-BA, CEP 45.545-000, no uso das atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei
Federal n° 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 FAHNING
CASTRO RESTAURANTE ME, inscrita no CNPJ (MF) N° 07.312.064/0001-77, estabelecida na Rua
AV PRESIDENTE VARGAS, 842, A, TERREO, CENTRO, UBAITABA - BAHIA, representada neste
ato por seu representante legal a Sra. FABRICIA SANTOS DE FREITAS FAHNING CASTRO inscrita
no CPF/MF N° 937.953.785-91, portador da cédula de identidade N° 733792987 - SSP/BA, residente
na Rua LADEIRA DE SANTO ANTONIO, CENTRO, UBAITABA - BAHIA, doravante designada
simplesmente CONTRATADA resolvem celebrar o presente CONTRATO, disposto nas Leis
10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores. Decreto Municipal n° 059/2013 e demais legislações
pertinentes, conforme o PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019, mediante as seguintes Cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Pregão a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO
DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ETANOL) E LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO
ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme especificações do Termo
de Referência constantes no Anexo I - Especificações/Proposta de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em 31/12/2020,
ou com o fornecimento total dos produtos/materiais, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para fazer face ás despesas correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
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C f D A D E P A S

órgAo UNIDADE

ORÇAMENTARIA

PROJETO/

ATIVIDADE

ELEMENTO

DESPESA

FONTE

RECURSO

03.04.00 - SEC.

ADMINISTRAÇÃO
03.04.04 - SEC.

ADMINISTRAÇÃO

2103 - GESTÃO

DAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO

00

03.05.00

SEC. FINANÇAS

03.05.05

SEC. FINANÇAS

2107- GESTÃO DAS
AÇÕES DA
SECRETARIA DE

FINANÇAS

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

00

03.06.00-SEC.

EDUCAÇÃO
03.06.06-SEC.

EDUCAÇÃO

2111 -

MANUTENÇÃO DO
ENSINO

FUNDAMENTAL

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO
01

03.06.00-SEC.

EDUCAÇÃO
03.06.06-SEC.

EDUCAÇÃO

2113-

MANUTENÇÃO
DAS AÇÕES DO

ENSINO

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO
19

03.06.00-SEC.

EDUCAÇÃO
03.06.06-SEC.

EDUCAÇÃO

4039- GESTÃO DAS
AÇÕES DO SALÁRIO

EDUCAÇÃO

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

04

03.07.00 -

SECRETARIA DE

SAÚDE

03.07.07 -

SECRETARIA DE

SAÚDE

2114-GESTÃO

DAS AÇÕES A
CARGO DO

FUNDO

MUNICIPAL DE

SAÚDE-15%

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO

14

03.07.00 -

SECRETARIA DE

SAÚDE

03.07.07 -

SECRETARIA DE

SAÚDE

2115-GESTÃO DAS
AÇÕES DO
PROGRAMA DE
SAÚDE família -

PSF

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO

14

03.07.00 -

SECRETARIA DE

SAÚDE

03.07.00-

SECRETARIA DE

SAÚDE

2118-PAB-PISO DE

ATENÇÃO BÁSICA
339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

14

03.09.00-

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

03.09.00-

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

2125 - GESTÃO DAS

AÇÕES DA
SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO
00

03.09.00-

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

03.09.00 -

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

2037 - GESTÃO DAS
AÇÕES DO ORAS

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO

29

03.09.00 -

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

03.09.00-

SECRETARIA DE

DESENVOLVIMEN

TO SOCIAL

2448 - SERVIÇOS
ESPECÍFICOS DE
PROTEÇÃO
SOCIAL

ESPECIAL/CREAS

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO
29

03.08.08 - SEC. DE

INFRA

ESTRUTURA E

DESENV URBANO

03.08.08 - SEC. DE

INFRA

ESTRUTURA E

DESENV URBANO

2126 - GESTÃO DAS

AÇÕES DA
SECRETARIA DE

OBRAS

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO

00

92



IMaitaêa
03.13.13-

secretaria de

AGRICULTURA

03.13.13-

SECRETARIA DE

AGRICULTURA

2138-GESTÃO

DAS AÇÕES DA

SECRETARIA DA

AGRICULTURA

339030 -

MATERIAL DE

CONSUMO

00

CLÁUSULA QUARTA,-PREÇO E CpNDIÇÕESPE pagamento'
l-OValorGlobaldopresentecontratoédeR$3.032.970,00 (três milhões, trinta e dois mil

novecentos e setenta reais), conforme itens, quantiíativose
valores abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS

1' UNIDAD
E

QTD VALOR •

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

01 GASOLINA, combustível
comum.

Litro 272.000
R$ 4.97 RS 1 351 840 00

02 OLÉO DIESEL, combustível
comum.

Litro 160.000
R$ 3.89 RS fi97 AOO no

03
OLÉO DIESEL S10.
combustível. Litro 242.000

R$ 3.99 RS 965 580 00

04 ETANOL, combustível
comum.

Litro 20.000
R$ 3.65 RS 73 000 00

05
ÓLEO HIDRÁULICO para
Transmissão Automática lOw
-I.OOOmI

Und 250

R$17.00 RS 4 250 00

06
ÓLEO LUBRIFICANTE para
Motor a Gasolina - 20w50 -
1.000 ml

Und 250

R$ 18.00 R$ 4,500 00

07
ÓLEO LUBRIFICANTE para
Motor a.bíesel - 15w40 -
I.OOOmI

Und 400

R$ 20.00 RS 8.000 00
08

FLUIDO DE FREIO Dot 3 -
õOOmI Und 100

RS 16.00 RS 1 600 00

09
GRAXA Para Lubrificaçâo - õOOmI

Und 100
R$ 18.00 RS 1.800 00

VALÜR iOTAL

RS 3.032.970.00

II

- O pagamento será efetuado pelo município através da emissão de Ordem Bancária em
conta corrente indicada pela contratada, em até 15 (quinze) dias após a data do
recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a apresentação da
NotaFíscal.

- A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a • Autorização de
Fornecimento, devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefe do Poder
Executivo. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o oacamento
das Notas Fiscais e/ouFaturas.

§ 1°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 reapresentaçâo, devidamente regularizada.

§ 2° Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial.
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§ 3° A nota fiscaj7fatura 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° 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
e o abastecimento de total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital
do PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019, Termo de Referência, Anexo I, com a
proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas deste instrumento. No tocante
aos abastecimento, serão feitos conforme as necessidades das secretarias e deverão
ser fomecidos imediatamente no domicílio do fornecedor, após apresentação de
Autorização de Abastecimento assinado por preposto devidamente autorizado pelo
Município.

III - O prazo máximo de entrega dos lubrificantes é de 5 (cinco) diasa 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.

§ 1° Todas as entregas devem vir acompanhadas da Autorização de fornecimento para verificação
e atesto do servidor responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados.

§ 2° A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades
e datas de entregas futuras dos produtos licitados.

§ 3° O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força
maior, devidamente comprovado pela empresa vencedora.

§ 4° 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.

§ 5° 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.

§ 6° 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 ressarcirá 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 á 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
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anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos
produtos.

§1° 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.

§2° 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 á 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.

§ 3° 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.

e) 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.

f) Manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato.

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 sen/idor
designado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,

§ 1° - 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,
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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 11° 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;

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.

§ 1° As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.

§ 2° As sanções previstas nas alíneas "a" e T poderão ser aplicadas cumulativamente com as
sanções previstas nas alíneas "b", e "c"

§ 3° As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à
ADJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente á 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 n° 8.666/93.

§ 4° 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.

§ 5° No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla
defesa.

§ 6° Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta)
dias corridos na entrega da parcela dos materiaissolicitados.

§ 7°Após o 11° (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a
CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes altemativas:

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

I  - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto
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nos artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/1993.

II - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos I a XVIII do
art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.

II.l - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do procedimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

III - A rescisão do contrato poderá ser:

III.l - determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93,
mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via
postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas
neste contrato;

III.2 - amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo
aditivo ao contrato, desde que haja conveniência para a Contratante e

III.3 - judicial, nos termos da legislação.

IV - A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

V  - De conformidade com o § 2° do artigo 79, da Lei n° 8.666/93, quando a rescisão ocorrer
com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a
data da rescisão;

VI - A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite
dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

VII - Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam
reconhecidos os direitos da Administração.

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.
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III - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontrataçâo, 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, apiicar-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

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) 02 de janeiro de 2020

MUNICÍPIO DE UBAITABA
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO- Prefeita Municipal

(Contratante)

F S DE FAHNING CASTRO RESTAURANTE ME
07.312.064/0001-77
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