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EDITAL Pregão Presencial Nº 000005/2017

PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, com sede na Rua Desembargador 
Danton Bastos, nº 0001, Centro, Barra de São Francisco/ES, torna público que realizará procedimento de licitação na 
modalidade Pregão Presencial, com amparo na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 
123/2006, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº 022 de 03 de janeiro de 2017.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Modalidade: Pregão Presencial Nº 000005/2017

1.2 - Processo Administrativo: 000005/2017 

1.3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE

1.4 - Objeto de Licitação:  Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para manutenção d a 
frota de veículos e máquinas desta municipalidade, conforme relacionados no Anexo I do presente Edital . 

A despesa ocorrerá na Dotação Orçamentária das fichas: 90; 108, 154, 382, 540, 678, 688, 734, 763, 863, 805, 552, 
728, 757, 371, 136, referentes ao orçamento do exercicio de 2017.
2 - DA SESSÃO PÚBLICA

2.1 - A Sessão de Abertura do presente Certame Licitatório, realizar-se-á no dia 03 de março de 2017 às 08:30 
horas , na sala da CPL (Comissão Permanente de Licitação) situada na sede Prefeitura Municipal de Barra de São 
Francisco, conforme endereço em epígrafe.

2.2 - Data, Local e Hora para entrega dos envelopes :

2.2.1 - Os envelopes deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Barra de São 
Francisco, Espírito Santo, situado na Rua Desembargador Danton Bastos, nº 001, Centro, Sede da Prefeitura 
Municipal, desta presente data até as 08:20  horas do dia 03 de março de 2017.

2.2.2 -Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste Edital.

3 - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

3.1 - As empresas que tiverem interesse em participar do presente certame deverão retirar o edital no site 
www.pmbsf.es.gov.br, ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário Oficial do 
Estado, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento. 

3.2 - Os pedidos de esclarecimentos quanto ao objeto ou ao procedimento de licitação devem ser enviados ao 
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Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico 
licitacao@pmbsf.es.gov.br.

3.3 - Os prazos e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste Edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º e 3º do 
artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.

3.4 - A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo da Prefeitura Municipal de Barra de São 
Francisco, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, seguindo as condições e os 
prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993.

3.5 - A impugnação do edital deverá ser dirigida à Pregoeira, indicando os números do Pregão e do Processo 
Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado 
documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante.

3.6 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando ao interessado 
sobre a sua decisão.

3.7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que atenderem todas as exigências contidas 
neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

4.2 - Poderão participar deste Pregão Presencial somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto 
desta licitação e que atendam às exigências deste edital.

4.3. Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão 
temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública; que tenham 
sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições 
dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93

4.4 A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecida neste instrumento 
convocatório.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Para fins de credenciamento junto à Pregoeira, as empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do 
Pregão por proprietário, sócio ou dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do Estatuto 
ou Contrato Social e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, bem como cópias 
de seus documentos pessoais com o intuito de que seja comprovada a aptidão para participação do certame.

5.2 - Para fins de credenciamento, o proponente poderá ainda enviar um Representante munido de documento que o 
credencie à participação (ANEXO III), com firma reconhecida, respondendo o mesmo pela representada ou 
Instrumento Procuratório Público, que o autorize a responder pelo proponente.
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5.3 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionado no item 2.1 a partir das 08:30  horas .

5.4 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem 
como possa manifestar interesse recursal.

5.5 - Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente apresentará à Pregoeira:

a) Cópia de Documento de Identidade emitido por Órgão Público, bem como dos sócios e/ou proprietários da 
empresa;

b) Instrumento Procuratório (ANEXO III), com firma reconhecida , que o autorize a participar especificamente deste 
Pregão Presencial ou Instrumento Procuratório Público, que o autorize a responder pelo proponente, inclusive para a 
oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente (quando o representante não for sócio ou 
proprietário da empresa).

c) Apresentação das Declarações, conforme modelos nos Anexos IV e VI , em cumprimento ao disposto no art. 4º, 
VII da Lei nº 10.520/02, que deverão ser entregues separadamente dos Envelopes de Proposta e Habilitação.

d) Cópia autenticada do Ato Constitutivo Estatuto ou Contrato Social, do Documento de Eleição de seus 
Administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos 
poderes da outorga supra

5.6 - Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento do credenciamento, as declarações de caráter 
obrigatório de acordo com os modelos constantes nos Anexos IV e VI, a Pregoeira disponibilizará a estes um modelo 
de declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.

5.7  - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no Credenciamento, 
isenta o Licitante de apresentá-los no Envelope nº02 - HABILITAÇÃO.

5.8 - Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n° 123/2006, deverá 
comprovar no Credenciamento esta condição por meio de declaração emitida pela Junta Comercial do Estado onde 
for sediada a empresa.

5.9 - Caso o licitante não se faça presente deverá remeter as declarações de que trata a letra "c" do  item 5.5 em 
envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres:

"PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - E S"
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00005/2017
ABERTURA: 03 DE MARÇO DE 2017 ÀS 08:30 HORAS.
"ENVELOPE DECLARAÇÃO".

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCU MENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 - Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua Proposta de Preço e a Documentação 
necessária para Habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, 
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além da Razão Social completa da proponente e CNPJ, os seguintes dizeres:

À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000005/2017
ABERTURA: 03 DE MARÇO DE 2017 ÀS 08:30 HORAS.
ENVELOPE Nº 001 - PROPOSTA

À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017
ABERTURA: 03 DE MARÇO DE 2017, ÀS 08:30 HORAS
ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO.

6.2 - O Envelope nº 001 - PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 7 deste Edital, e 
o Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 9 deste Edital.

6.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
Tabelião de Nota, à Pregoeira ou Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES, hipótese 
em que a autenticação deverá ocorrer imediatamente após a abertura dos envelopes, ou por publicação Oficial.

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1 - A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificação da 
empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo 01;

b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do 
Certame;

c) Preço unitário (cada item) e Preço Total (cada lote ), cotado em Real e com até duas casas decimais após a 
vírgula (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, licenças, 
incidentes sobre os produtos adquiridos, conforme modelo Anexo 01.

7.2 - O Preço unitário de cada item deverá ser apres entado em algarismos e o Preço Total de cada Lote b em 
como o total geral deverão ser apresentados em alga rismos e por extenso.

7.3 - No preço proposto já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, contribuições e obrigações 
sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, 
os quais não acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES.

7.4 - A simples apresentação da proposta por si só, implicará na 
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plena aceitação por parte do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.

7.5 - A proposta será desclassificada se desatender, expressamente, as normas e exigências deste edital.

7.6 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I , evitando 
sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto.

7.7 - Não será aceita proposta parcial (quantidade inferior) com relação ao objeto.

7.8 - Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo  nos valores propostos, reservando-se a 
Pregoeira do certame, o direito de corrigi-los na forma seguinte:

a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado mantendo-se o 
preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.

b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo corrigido.

7.9 - Na proposta de Preço deverá constar a MARCA dos produtos ofertados, assim como as especificações 
contidas no Anexo I e Termo de Referência, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à 
especificação do objeto.

7.10 - Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atenderem as disposições contidas neste Edital;

b) Apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado.

7.11 - A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar à Pregoeira em até 24 (vinte e quatro horas) do 
encerramento do procedimento a nova proposta de preço, que reflita o valor vencedor na sessão pública, sendo que 
a planilha deverá sofrer o mesmo percentual de desconto em relação aos preços unitários e ao preço global 
adjudicado.

8 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos licitantes.

8.2 - Caso o licitante não esteja presente deverá enviar as declarações, conforme Anexo 04 e 06,  na forma 
estipulada pelo item 5.8.

8.3 - A Pregoeira procederá à abertura do Envelope nº 001 - PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo 
MENOR PREÇO POR LOTE considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as 
previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

8.4 - Serão desclassificadas  as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou que 
imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais
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vigentes.

8.5 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, apenas 
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofer tas com preços até 10% (dez por cento) superiores à quela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos , até a proclamação do vencedor.

8.6 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não 
havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), ofere cer novos lances verbais e sucessivos , quaisquer que 
sejam os preços oferecidos.

8.7 - Uma vez classificada as propostas a Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor.

8.8 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

8.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira, implicará a exclusão do licitante 
da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 
das propostas.

8.10 - A Pregoeira durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar 
necessárias a fim de por ordem ao certame.

8.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

8.12 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

8.13 - Encerrada a sessão de lances, se verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°, da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006, será  assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação para 
as empresas de pequeno porte que atenderem as exigências deste Edital.

8.14 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e 
pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

8.15 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada para 
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do ESPIRITO SANTO

EDITAL
Pregão Presencial Nº 000005/2017

situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e 
empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 8.14 deste Edital, a apresentação de nova 
proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item.

8.16 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências previstas neste Edital, 
será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

8.17 - O disposto nos itens 8.13 a 8.16 deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 
inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.18 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

8.19 - Em seguida a Pregoeira examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, 
decidindo motivadamente a respeito.

8.20 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no 
mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais e benefícios 
e despesas indiretas.

8.21 - Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as 
exigências de habilitação previstas neste edital.

9 - DA HABILITAÇÃO

9.1 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO , os documentos abaixo relacionados:

9.2 - Da Habilitação Jurídica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, contrato social em vigor ou última alteração consolidada, 
devidamente registrada e suas alterações, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil acompanhada de prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido no 
país.

9.3 - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista

9.3.1 - Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, são exigidas, consoante aos ditames do Artigo 29 
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da Lei 8.666//1993, as seguintes documentações:

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

b) Certidão da Regularidade de débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União;

c) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual , onde for sediada a empresa, com validade na data de 
realização da licitação;

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal , onde for sediada a empresa, com validade na data da 
realização da licitação;

e) Prova de regularidade com o Instituto de Seguridade Social (INSS), com validade na data de realização da 
licitação (a referida regularidade poderá ser comprovada por meio da certidão prevista na letra "b", desde que esta 
abranja a regularidade com as contribuições sociais);

f) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com validade na data de 
realização da licitação;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho , mediante apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;

h) Comprovante de Registro na ANP

9.3.2 - Poderão ser apresentadas para fazer prova da regularidade as Certidões Negativas obtidas via internet, 
cabendo a quem receber o referido documento, confirmar o seu teor na própria rede de comunicação ou no órgão 
emitente.

9.3.3 - As Certidões que comprovem a regularidade de Débitos, antes referidas deverão conter o mesmo CNPJ do 
Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pelo Licitante no momento do Credenciamento.

9.3.4 - Figuram como exceções, ao Item 9.3.3 as Certidões cuja abrangência atingem tanto a empresa Matriz quanto 
as Filiais (INSS e PGFN/RECEITA FEDERAL).

9.4 - Da Qualificação Econômico-Financeira

9.4.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Protestos,  expedidas pelos cartórios competentes, com 
validade na data de abertura do certame.

9.5 - Da Regularidade Social

9.5.1 - Declaração, datada e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º  da CF/88, de que 
não existe no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre ou de qualquer menor de dezesseis anos, salvo o contratado na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99). (Anexo V)

9.6 - Da Qualificação Técnica

a) LO - Licença de Operação.
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b) Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e equipamentos e de pessoal técnico adequado e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação.
c) As instalações no Município de Barra de São Francisco-Es deverão ter no mínimo:
I- Bombas de Abastecimento;
II- Escritório;
III- Lavador de Veículos;
e) A licitante vencedora do certame deverá possuir bombas de abastecimento dentro do município, em local cuja 
distância não exceda 05 (cinco) quilômetros do centro da cidade.

9.6.1 -  A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco poderá promover diligências para averiguar a veracidade 
das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, a 
licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Equipe de Pregão, além de 
incorrer nas sanções previstas na Lei n° 8.666/1993.

9.7 - Os documentos de habilitação serão exigidos somente do licitante vencedor do certame.

9.8 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de nota ou pela Pregoeira ou da Equipe de Apoio da PMBSF, hipótese em que a autenticação deverá 
ocorrer no momento da abertura do envelope de habilitação.

10 - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1 - A microempresa  e a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de lances que possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos neste Edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis , podendo ser prorrogado por 
igual período nos termos do Art. 43, §1º da Lei Complementar 123/2006 a contar da data, caso for declarada como 
vencedora da etapa de lances. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Pregoeira convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação para o exercício do mesmo direito ou revogar a licitação.

10.2 - O benefício previsto no Item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da 
apresentação de todos os documentos previstos neste Edital no momento da fase de habilitação, ainda que 
apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a 
microempresa e a empresa de pequeno porte, será automaticamente inabilitada.

10.3 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame, sendo-lhe(s) adjudicado POR LOTE o objeto do certame, caso não ocorra a 
manifestação de recurso.

10.4 - A adjudicação do objeto desta licitação será feita a apenas um licitante por LOTE.

10.5 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira 
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu
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autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que 
será declarado vencedor.

10.6 -O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. 

10.7 - A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a Pregoeira vier a tomar 
conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do 
proponente.

10.8 - A Pregoeira ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em 
qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente em qualquer dos envelopes.

10.9 - Ao final da Sessão Pública a Pregoeira franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção 
de recorrer dos atos até ali praticados.

11 - DOS RECURSOS

11.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 
8.666/93 e suas alterações, devendo o recorrente manifestar-se imediata e motivadamente, sendo a autoridade 
competente superior, o Ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal, para decidir sobre o recurso, após informações da 
Pregoeira.

11.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

a) Ser dirigida à Pregoeira ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de 
documentação pertinente;

b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 
10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes 
específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Barra de São 
Francisco-ES, situada na Rua Desembargador Danton Bastos, nº 01, centro, CEP 29.800-000, Barra de São 
Francisco-ES, no horário das 08:00 as 11:00 e 13 às 16 horas, e fora do prazo legal, não serão conhecidos.

d) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias corridos 
(art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

11.3 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela empresa licitante.

11.4 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das empresas licitantes 
credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de classificação, da análise dos 
documentos de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros fatos pertinentes. 

12.2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição da Pregoeira, exceto quando houver manifestação de recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá ao Prefeito Municipal. 

12.3 - A homologação do Pregão caberá ao Exmo. Prefeito Municipal.

13 - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

13.1 - Homologada a licitação, a PMBSF, por intermédio da Coordenadoria de Contratos e Convênios, convocará a
(s) licitante(s) vencedora(s) para, no prazo fixado neste edital assinar o respectivo instrumento contratual.

13.2 - O prazo para a assinatura do contrato é de 03 (três) dias, após a sua retirada.

13.3 - No caso do licitante vencedor do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender a 
exigência do item anterior, ou desatender ao disposto no Termo de Referência (Anexo - II) ou Demais Condições, 
aplicar-se-á o previsto no inciso XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.

13.4 - Este contrato terá vigência de 12 (doze ) meses , a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, tendo em 
vista a necessidade do setor beneficiado, nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93, mediante Parecer Jurídico 
fundamentado.

14 - DO FORNECIMENTO 

14.1 - O fornecimento do objeto contratado será de acordo com a solicitação e necessidade de cada setor 
beneficiado. A fiscalização do fornecimento de combustível será de competência e responsabilidade exclusiva do 
Município ou de quem este indicar, a quem caberá verificar se, na sua execução, estão sendo cumpridos os termos 
do Contrato, bem como atestar as notas fiscais/faturas, com vistas a posterior autorização dos pagamentos, assim 
como participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução do objeto contratado.

14.2 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município, e não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive de terceiros por quaisquer irregularidades.

14.3 - Caso seja constatada alguma irregularidade na qualidade ou adulteração do combustível fornecido o contrato 
será rescindido. 

15. DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento será efetuado em parcelas mensais fixas (por fornecimento de combustível de acordo com a 
fiscalização do CONTRATANTE) e mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura. Se houver alguma 

incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o 
prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 
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ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.

15.2 - As medições do fornecimento serão efetudas pela fiscalização, sempre no último dia do mês. Será observado 
o prazo de até 10 (dez) dias,contados da data do encerramento de cada etapa de execução do contrato (último dia 
do mês), para a verificação, conferência e liberação da medição.

15.3- O pagamento poderá a critério do CONTRATANTE, ser efetuado até o décimo dia do mês posterior ao da 
execução dos serviços, sem acréscimos.

15.4 - Vencido o prazo para pagamento acima estabelecido, sem que o mesmo tenha sido efetuado pela PMBSF, 
esta pagará juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês, calculado "pro-rata die", os quais serão pagos 
juntamente com a quitação do principal.

15.5 - O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou ordem de pagamento bancária em nome da 
contratada.

15.6 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.7 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

15.8 - É expressamente vedado ao fornecedor efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária 
ou de terceiros.

15.9 - O pagamento será feito após o fornecimento dos produtos.

15.10 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos a PMBSF-ES:
a) Nota Fiscal dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Barra de São Francisco-ES;
c) Guia do mês anterior de recolhimento de FGTS e INSS.

15.11 - È vedada a antecipação dos pagamentos sem o fornecimento dos produtos.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 - À Contratada que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicado as seguintes 
penalidades:

a) Multa;

b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de fornecimento;

c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES e,

d) Declaração de inidoneidade.
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16.2. Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a Contratada:

a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 
Contratante;

c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;

d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao Contratante ou a 
terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

e) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;

f) se recuse a assinar o contrato ou a ordem de fornecimento, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no 
Edital.

16.3. Ocorrendo atraso no fornecimento do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) 
do valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

16.4. Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à Contratada a pena de suspensão do direito de licitar com a 
Prefeitura de Barra de São Francisco-ES, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, 
em função da gravidade da falta cometida.

16.5. Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, não 
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do Contratante, 
independentemente das demais sanções cabíveis.

16.6. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, 
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

16.7. Caso o Contratante exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a Contratada, 
justificando a medida.

16.8. As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10 
(dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do 
recurso.

16.9. Poderá, ainda, a Contratada, a juízo do Contratante, responder por perdas e danos, independentemente das 
demais sanções previstas neste edital.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no 
presente edital, e seus anexos.

17.2 - A PMBSF reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e 
veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.
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17.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

17.4 - O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar 
necessário.

17.5 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário, profissionais de 
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como 
qualquer outro servidor da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES.

17.6 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com 
suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes.

17.7 - O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

17.8 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta 
mais vantajosa para a Administração.

17.9 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

17.10 - Anexo I - Lotes - Modelo de Proposta;

17.11 - Anexo II - Termo de Referência;

17.12 - Anexo III - Modelo de Credenciamento;

17.13 - Anexo IV - Modelo de Declaração (Atendimento às Exigências Habilitatórias);

17.14 - Anexo V - Modelo de Declaração (Menor);

17.15 - Anexo VI - Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes);

17.16 - Anexo VII - Minuta de Contrato.

Barra de São Francisco, Espírito Santo, 14 de fevereiro de 2017.

________________________

ELIELTON PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I - LOTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Pregão Presencial Nº 000005/2017
03/03/2017   08:30

000005

Expedição: 14/02/2017
Processo:Modalidade/Nº: 

Abertura:

Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para manutenção da frota de
veículos e máquinas desta municipalidade, conforme relacionados no Anexo I do presente Edital.

Item(*)    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

Lote:  LOTE 001

00001  GASOLINA - 189.000,0  LITRO 00012114

189.000  Quantidade  Valor Total do Lote

Valor Total do
Lote Por Extenso

Item(*)    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

Lote:  LOTE 002

00002  OLEO DIESEL COMUM - 195.000,0  LITRO 00012115

195.000  Quantidade  Valor Total do Lote

Valor Total do
Lote Por Extenso

Item(*)    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

Lote:  LOTE 003

00003  OLEO DIESEL (S10) ESPECIAL - 302.000,0  LITRO 00028483

302.000  Quantidade  Valor Total do Lote

Valor Total do
Lote Por Extenso

Item(*)    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca

Lote:  LOTE 004

00004  BALDE DE OLEO ARLA 32 COM 20 LITROS - 55,0  UNID. 00030101

55  Quantidade  Valor Total do Lote

Valor Total do
Lote Por Extenso

Valor Total Geral  
Valor Total do

Lote Por Extenso
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de 
Combustíveis, para a frota de veículos desta Municipalidade conforme descrições e quantidades constantes 
neste Termo de Referência.

2- JUSTIFICATIVA

A presente solicitação, destina-se a atender as necessidades da Administração Municipal junto aos 
diversos setores que a compõe. Nota-se que as atividades dos veículos que consumirão o combustível, cuja 
aquisição está sendo solicitada através deste documento, são atividades públicas indispensáveis, que 
necessitam de atendimento por parte do Poder Público Municipal, e o não atendimento imediato dessas 
situações poderá ocasionar prejuízos à população.

Diante do exposto, a melhor solução encontrada para suprir a referida demanda será a realização de 
procedimento licitatório que vise contratatar empresa para o fornecimento dos combustíveis.

3 - FORNECIMENTO E ACEITAÇÃO

3.1  Os combustíveis deverão ser fornecidos de acordo com a solitação do Setores requisitantes 
após emissão da respectiva Ordem de Fornecimento.

   3.2 Sendo o objeto fornecido em desacordo com o especificado neste documento e na proposta 
da empresa vencedora, este será rejeitado, obrigando-se a empresa a realizar as devidas correções, sob pena 
de ser aplicada penalidade.

4 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

3.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato:

a) Forncecer o objeto, nos prazos, estabelecidos no Termo Contratual;

b) Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a aquisição e entrega, transporte, 
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impostos e taxas, encargos previdenciários e trabalhistas e outros que incidam sobre o fornecimento;

c) Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 
dolo, durante a execução do presente contrato;

e) Comunicar por escrito ao CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a 
afetar os prazos de entrega das mercadorias, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução 
deste contrato;

f) Sujeitar à fiscalização no ato da execução contratual;

g) Apresentar juntamente com os produtos as respectivas notas fiscais;

h) Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratadas.

5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

c) Proceder a avaliação do objeto contratual fornecido pela CONTRATADA quanto à sua qualidade e 
conformidade de suas especificações;

d) Dar o devido recebimento aos combustíveis fornecidos, após verificação da sua qualidade, quantidade e 
especificação;

f) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e 
orientá-los nos casos omissos.

6 -  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, serão aplicadas as 
penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

7 -  QUANTITATIVO E DESCRIÇÕES POR SETOR
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7.1  SECRETARIA MUN. DE INTERIOR E TRANSPORTES

� 7.000 litros de gasolina
� 60.000 litros de óleo diesel comum
� 50.000 litros de óleo diesel S 10 (óleo especial)
� 10 baldes de ária 32 c/20 litros

Veículo: Gol de placa OCY 7030-VW-1.0 GIV- (ano/mod.2011/12)
Veículo: Siena de placa MSS 0015 -VW-1.0 GIV- ano/mod.2011/12)
Veículo: MOTO DE PLACA MSW 7408

(Manutenção de Estradas Vicinais)
VEÍCULO: CAMINHÃO/PLACA MRG 2683 -M.BENZ 0710- (ANO/MOD.2001)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA MRJ 5172 -M.BENZ 1313- (1986/86)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA GMT6285 -M.BENZ 1515- (1987/87)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA MPP 9321)
FORD/F350 G (NACIONAL) FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2005
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA OVF 1627
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA OVJ 2385
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA OYI 4650
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA FOD 9566 - (TANQUE)
MOTONI VELADORA 140.B-NEW HOLLAND N°13
MOTONIVELADORA 140.B-NEW HOLLAND N° 14
MOTONIVELADORA 140.B-NEW HOLLAND N° 15
MOTONIVELADORA 140.B-NEW HOLLAND N° 16
PÁ CARREGADEIRA 924 H - CATERPILLAR N" 05
PÁ CARREGADEIRA 924 H - CATERPILLAR TF, 06
PÁ CARREGADEIRA XG935 HH - CATERPIL 07
RETROESCAVADEIRA JCB MOD 3 C (4X4) N° 06
RETROESCAVADEIRA JCB MOD 3 C (4X4) N° 07
RETROESCAVADEIRA JCB MOD 3 C (4X4) N° 08
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND (4X4) N° 09
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND (4X4) N° 10
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND (4X4) N° 11

Responsável: 

___________________________________
DENILSON FERREIRA VANDERLEI
Secretário Municipal de Interior e Transportes
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7.2  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

(Pronaf)

� 6.000 litros de gasolina - (Gabinete do Secretário)
� 40.000 litros de óleo diesel comum - (Pronaf)
� 50.000 litros de óleo diesel (S-10) - (Pronaf)
� 10 baldes de Ária 32 c/20 litros

Secretaria Mun. de Agricultura
 (Gabinete do Secretário) 

VEÍCULO: SIENA DE PLACA OCY 7034 
VEÍCULO: MOTO DE PLACA MSW 7403
VEÍCULO: CELTA DE PLACA MSK 7665 - LIFE NAC. - (2010/11)
VEÍCULO: FORD KA DE PLACA ODO 9820
VEÍCULO: GOL OYD 0004

Secretaria Mun. de Agricultura
(Pronaf)

VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA MTJ 8412 - M. BENZ 1620- (2001/01)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA MPP 8047 - M.BENZ 710- (2003/03)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA OVF 1778
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA OYI 4642
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA OYI 4644

Responsável: 

___________________________________
SAMUEL VIEIRA TEIXEIRA
Secretário Municipal de Agricultura

7.3 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

� 5.000 litros de gasolina
� 20.000 litros de óleo diesel comum
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� 50.000 litros de óleo diesel S-10
� 05 Baldes de Ária 32 c/ 20 litros

VEÍCULO: PÁLIO DE PLACA MPZ 1062
VEÍCULO: GOL DE PLACA OCY 7036
VEÍCULO: ROSSADEIRA
VEÍCULO: MOTOSSERRA.

VEÍCULO: TOYOTA DE PLACA MQK 0368 - 4X4- HILUX - DX - (2002/03}
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA FUV 1078 (TANQUE)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA FTI 3291 (COLETOR DE LIXO)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA FPA 3510 (COLETOR DE LIXO)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA MRJ 4686 - M. BENZ - 1414 - (1990/91)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA FCQ5S57 (SUGADOR DE FOSSA)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA FCT6201 (ENTULHO)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA FVN 6940 (CAÇAMBA)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA FVN 6980 (TANQUE)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA FWN 7746 CAÇAMBA)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA FMO 9323 - (COLETOR DE LIXO)
RETROESCAVADEIRA CASE 580 L (4 X 4) SUPER L SÉRIE 3 N° 05

� 5.000 litros de gasolina
� 5.000 litros de óleo diesel comum
� 30.000 litros de óleo diesel S-10

VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA OCY 7035 - FIRE - FLEX - (ANO/MOD.2011/12)
VEÍCULO:GOL/ PLACA OCY 7024 - VW - 1.0 GIV - (ANO/MOD.2011/12)
VEÍCULO: MOTO/PLACA MQC 7177 - HONDA 125 BROS -(ANO/MOD.2004/04)
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA FCG 4308 (CAÇAMBA)
VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA N". 05

Responsável:
___________________________________
WILSON DE ALMEIDA BORÉM JÚNIOR
Secretário Municipal de Obras Serviços Urbanos
7.4 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

� 10.000 litros de óleo diesel comum
� 6.000 litros de óleo diesel S -10
� 6.000 litros de gasolina
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VEÍCULO: TOYOTA DE PLACA MTG 9888
HILUX - 2.0 - 4CD SRS 4X4 (2000)
VEÍCULO: MONTANA DE PLACA OYF 2472 - (MEIO AMBIENTE)
VEÍCULO: TRATOR LIXÃO
VEÍCULO: CAMINHÃO DE PLACA OVK3900
Equipamento: Roçadeira
Equipamento: Motosserra

Responsável

___________________________________
JOSÉ HENRIQUE BOLZAN PRADO
Secretário Municipal Meio Ambiente

7.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

� 30.000 litros de gasolina
� 20.000 litros Óleo S-10

VEÍCULO: CELTA DE PLACA MTU 1481-GM-4 P SPIRIT - (2010/11)
VEÍCULO: VAN DE PLACA OVF 1631
VEÍCULO: SIENA DE PLACA OYI 4658
VEÍCULO: SANDERO DE PLACA OYI 4659
VEÍCULO: SIENA DE PLACA MSW 7391 - EL FLEX IMP - (2012/12)

7.5.1 SETOR: APAE
� 7.000 litros de gasolina V

VEÍCULO; FIAT UNO DE PLACA OCV 1038 - FAB.MOD.2010/11
VEÍCULO: KOMBÍ DE PLACA OCX 0867 - VW - LOTAÇÃO - (2008/09)
VEÍCULO: KOMBI DE PLACA OCX 8907 - VW - LOTAÇÃO - (2008/09)

Responsável

___________________________________
AGRACIENE DA SILVA VERÍSSIMO DE ALCÂNTARA
Secretária Municipal de Ação Social
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7.6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

� 6.000 litros de gasolina
VEÍCULO: GOL DE PLACA OCY 7025-VW-1.0 GIV- (2011/12)

Responsável

___________________________________
MILTON MENDONÇA FILHO
Secretário Municipal da Fazenda

7.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

� 35.000 litros de gasolina
� 40.000 litros de óleo diesel comum
� 60.000 litros de óleo diesel S 10 (óleo especial)
� 10 baldes de Ária 32 c/ 20 litros

Veículo: Ônibus de placa MQO 0933)
M.BENZ/1318 Fabricação/Modelo 1995/1995
Ônibus de placa ODF 0990
V W 15.190 EOD ESCOLAR HD ANO FAB. 2012/13
Ônibus de placa ODF 0993
V W 15.190 EOD ESCOLAR HD ANO FAB. 2012/13
Ônibus de placa ODF 0994
VW 15.190 EOD E.S. ORE- ANO FAB. 2012/12
Ônibus de placa ODF 0995
VW 15.190 EOD E.S. ORE- ANO FAB. 2012/12
Ônibus de placa ODF 0996
V W 15.190 EOD ESCOLAR HD ANO FAB. 2012/13
Ônibus de placa ODF 0999
MARCOPOLO/VOLARE VBL EM/ANO FAB. 2012/13
Ônibus de placa MTU 2935
V W 15.190 EOD ESCOL AR POWER ANO FAB. 2010/11
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Ônibus de placa MTU 2941
VW 15.190 EOD E.S. ORE- ANO FAB. 2010/1
Microônibus de placa MTU 2953
IVECO/CITYCLASS 70C 16-ANO FAB. 2010/11.
Microônibus de placa MTU 2954
Microônibus (VOLARE VBL) de placa ODH 6413
MARCOPOLO/VOLARE VBL EM/ANO FAB. 2012/13
Microônibus (iveco) de placa MSW7390
IVECO/CITYCLASS 70C 16 - ANO FAB. 2010/11.
Veículo: Ônibus de placa MRO 4007)
M.BENZ/CIFERALCITMAX U Fabricação/Modelo 2007/2007
Veículo: Kombi de placa MTU 2945
VW/KOMBI ESCOLAR (Nacional) Fabricação/Modelo 2010/2011
Veículo: Fiat Fiorino de placa OCY 7031
FIAT/FIORINO FLEX (Nacional) Fabricação/Modelo 2011/2012
Veículo: Fiat Strada/placa OCY 7032-FIRE-FLEX - (ano/mod.2011/12)
Veículo: Fiat Doblo de placa OCY 7033

� 7.000 litros de gasolina
Veículo: Gol de placa OCY 7027 - VW -1.0 GIV - (2011/12)

Responsável

___________________________________
MARIA DA PENHA VIEIRA FAGUNDES
Secretária Municipal de Educação e Cultura

7.8 SETOR: DEFESA CIVIL

� 6.000 litros de Óleo Diesel S -10.
VEÍCULO: TOYOTA DE PLACA OVL 8197 (DEFESA CIVIL)

Responsável

___________________________________
ARIMATEIA DE OLIVEIRA E SILVA

7.9 SECRETARIA MUN. DA SAÚDE
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� 70.000 litros de gasolina
� 30.000 litros de óleo diesel S-10
� 20.000 litros de óleo diesel comum
� 20 baldes de Ária 32 c/20 litros

Veículo: Fiat Doblo de placa MTU 2955 )
VEÍCULO: LOGAM DE PLACA OYI 4660
VEÍCULO: SANDERO DE PLACA OYI 4661
VEÍCULO: SANDERO DE PLACA OYI 4662
VEÍCULO: SANDERO DE PLACA OYI 4663
VEÍCULO: SANDERO DE PLACA OYI 4664
VEICULO: SANDERO DE PLACA OYI 4665
VEICULO: SANOERO DE PLACA OYI 4666
VEÍCULO: SANDERO DE PLACA OYI 4667
VEÍCULO: SANDERO DE PLACA OYI 4668
VEÍCULO: SANDERO DE PLACA OYI 4669
VEÍCULO: DOBLO DE PLACA OYI 4671
VEÍCULO: SANDERO DE PLACA OYI 4672
VEÍCULO: SANDERO DE PLACA OYI 4673
VEÍCULO: MOTO DE PLACA OVL 6901
VEÍCULO: DOBLO DE PLACA OYI 4674
VEÍCULO: DOBLO DE PLACA OYI 4675
VEÍCULO: DOBLO DE PLACA OYI 4676
VEÍCULO: MOTO DE PLACA OVL 6902
VEÍCULO: GOL DE PLACA OCY 7026
VEÍCULO: MICROÔNIBUS DE PLACA OYI 4683 (ÓLEO DIESEL S -10)
VEÍCULO: MOTO DE PLACA MSD 9829 )
YAMAHA/XTZ 125K (NACONAL FABRICAÇÃO/MODELO 2007/2008

Responsável

___________________________________
RONAN CÉSAR GODOY DA COSTA
Secretário Municipal da Saúde

7.10 SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO
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� 5.000 litros de gasolina
Veículo: Fiat de placa MSW 7395-
FIAT/UNO MILLE WAY ECON (Nacional) Fabricação/Modelo 2010/2011

 

 

 

Barra de São Francisco-ES, 03 de janeiro de 2016.

DENILSON FERREIRA VANDERLEI
         Secretário Municipal de Interior e Transpo rtes
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ANEXO III

MODELO DE CREDENCIAMENTO
Pregão Presencial 00005/2017

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃ O FRANCISCO/ES

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

...................................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° 

................................................. vem pelo presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) 

....................................................................................., Carteira de Identidade nº ............................... é pessoa 

autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão 

Presencial 00005/2017 em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a 

recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL C/ FIRMA RECONHECIDA

(nome do representante da empresa)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓR IAS

Pregão Presencial 00005/2017

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃ O FRANCISCO

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

...................................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° 

................................................. DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da 

Lei n° 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatór ias previstas no certame 

epigrafado, em obediência ao disposto no art. VII da Lei n° 10.520/02. 

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL

(nome do representante da empresa)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão Presencial 00005/2017

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃ O FRANCISCO/ES

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 

9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trab alho noturno, perigoso ou 

insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis ) anos .

Ressalva (se houver): empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL

(nome do representante da empresa)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IM PEDITIVO

Pregão Presencial 00005/2017

AO PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃ O FRANCISCO/ES

Declaramos, sob as penas da Lei, de que não existe fato superveniente impeditivo à habilita ção de 

nossa empresa, e que aceitamos todas as exigências do presente Edital, bem como nos submetemos a 

todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

LOCAL E DATA

________________________________________________

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL

(nome do representante da empresa)
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

Minuta de Contrato de Fornecimento nº XXX/XX que entre si celebram o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO 
FRANCISCO - ES e a empresa ____________ para Contratação de empresa para fornecimento de 
combustíveis para manutenção da frota de veículos e  máquinas desta municipalidade, conforme 
relacionados no Anexo I do presente Edital.

O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO , pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.745/0001-67, com sede na Rua Desembargador Danton Bastos, 
01, centro, Barra de São Francisco - ES, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
Alencar Marim, brasileiro, casado, portador do CPF nº ______, residente nesta Cidade, 
doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXX, inscrita 
no CNPJ sob o número _________, com sede na _________(endereço completo), neste ato 
representada pelo Sr. _________(nacionalidade, estado civil, profissão, C.I e CPF, função/cargo: 
sócio-administrador, gerente, proprietário etc), neste ato denominada CONTRATADA, tendo em 
vista o julgamento datado de 03 de março de 2017 , referente ao Edital de Pregão Presencial n° 
000005/2017, devidamente homologado pela autoridade competente no processo no
000005/2017, firmam o presente contrato mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui o objeto deste contrato, Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para 
manutenção da frota de veículos e máquinas desta municipalidade, conforme relacionados no Anexo I do presente 
Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO
2.1 - O fornecimento do objeto contratado será de acordo com a solicitação e necessidade dos setores beneficiados. 
A fiscalização do fornecimento de combustível será de competência e responsabilidade exclusiva do Município ou de 
quem por ele indicado, a quem caberá verificar se, na execução, estão sendo cumpridos os termos do Contrato, bem 
como atestar as notas fiscais/faturas, com vistas a posterior autorização dos pagamentos, assim como participar de 
todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução do objeto contratado.

2.2 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município, e não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA , inclusive de terceiros, por quaisquer irregularidades.

2.3 - As medições do fornecimento serão realizadas pela fiscalização, sempre no último dia útil do mês. Será 
observado o prazo de (10) dias, contados da data do encerramento de cada etapa de execução do contrato (último 
dia útil do mês), para verificação, conferência e liberação da medição.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO  E DO REAJUSTE

3.1 - Receberá a CONTRATADA  pelo fornecimento do Produto um valor global estimado de R$ xxxxxxxx 
(.................................................................), Sendo os preços por litro dos combustíveis praticados na bomba e os 
preços dos derivados discriminados no relatório de vencedores de Preços Simples, parte que consta nos autos do 
Processo Licitatório.
3.1.1 - Os valores unitários serão reajustados de acordo com os reajustes autorizados pelo Governo Federal ou 
pelas distribuidoras, mediante termo aditivo assinado pelo Prefeito Municipal. 
3.2 - No valor cotado já estão inclusos todos os custos provenientes desta operação, tais como, frete, impostos, 
taxas e outros, não acarretando mais nenhuma despesa à Municipalidade.
3.3 - O pagamento será efetuado em parcelas mensais fixas (por fornecimento de combustível de acordo com a 
fiscalização do CONTRATANTE) e mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura. Se houver alguma 
incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o 
prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 
ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.
3.4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à CONTRATADA  para correção, 
ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova Nota 
Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser pago pelo CONTRATANTE.
3.5 - Vencido o prazo para pagamento acima estabelecido, sem que o mesmo tenha sido efetuado pela Prefeitura 
Municipal de Barra de São Francisco/ES, esta pagará juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês, 
calculado Pró-rata-die, os quais serão pagos juntamente com a quitação do principal.LÁUSULA TAVA -
3.6 - O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou ordem de pagamento bancário em nome da 
CONTRATADA.
3.7 - Os preços ajustados serão alterados quando ocorrer acréscimo ou supressão nos quantitativos dos itens 
constantes da cláusula primeira, por conveniência da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES, e com as 
devidas justificativas, respeitando-se as previsões legais.
3.8 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA,  enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
3.9 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
3.10 - É expressamente vedado à CONTRATADA  efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede 
bancária ou de terceiros.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da  Dotação Orçamentária das fichas 90; 
108, 154, 382, 540, 678, 688, 734, 763, 863, 805, 552, 728, 757, 371, 136, referentes ao orçamento do exercicio de 
2017.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA , dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato:
a) Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto contratado, mão de obra sob sua responsabilidade, assim como 
pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização 
destes fornecimentos, causados ao Município ou a terceiros.
b) Cumprir as exigências das leis, normas de segurança e higiene do trabalho.
c) Facilitar o acesso da fiscalização da PMBSF às suas dependências e a fiscalização do fornecimento, bem como 
disponibilizar toda documentação inerente ao objeto contratado, fornecendo as informações e demais elementos 
necessários, com vistas a elucidar quaisquer dúvidas.
d) Acatar as solicitações da PMBSF para iniciar ou paralisar o fornecimento, em qualquer fase.
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e) Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a aquisição e entrega, transporte, impostos e 
taxas, encargos previdenciários e trabalhistas e outros que incidam sobre a aquisição e entrega dos produtos;
f) Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, 
durante a execução do presente contrato;
g) Comunicar por escrito ao CONTRATANTE , a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a afetar os 
prazos de entrega dos produtos, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução deste contrato;
h) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as 
condições de habilitação exigidas na licitação.
i) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste contrato.

5.2. Das obrigações destinadas ao funcionário da CO NTRATADA que efetuar o abastecimento.
a) O funcionário da CONTRATADA  que efetuar o abastecimento do veículo pertencente ao CONTRATANTE , deverá 
proceder à anotação na fatura/nota branca, da atual quilometragem do veículo, lançando sua assinatura e carimbo, 
com o Nº. de seu CPF.
b) O CONTRATANTE reserva para si o direito de não efetuar o pagamento das faturas apresentadas sem as 
informações exigidas na alínea "a" deste item.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE :
a) Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas;
b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos objeto do presente contrato, comunicando à CONTRATADA
as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
c) Proceder a avaliação dos produtos fornecidos pela CONTRATADA  quanto à sua qualidade e conformidade de 
suas especificações;
d) Dar o devido recebimento aos produtos fornecidos, após verificação da sua qualidade, quantidade e 
especificação;
e) Publicar o extrato deste contrato, na forma da Lei;
f) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA , informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-los nos 
casos omissos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
7.1 - A critério do CONTRATANTE  obriga-se a CONTRATADA  a executar nas mesmas condições deste contrato, 
acréscimos e supressões do total dos produtos licitados, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial 
atualizado do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA
8.1 - O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento 
a ser expedida pelo Setor de Compras. Este Contrato poderá ser renovado com base nos termos do Art. 57 da Lei 
8.666/93, mediante Parecer Jurídico fundamentado.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1 - À CONTRATADA  que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes 
penalidades:
a) Multa;
b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de fornecimento;
c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e,
d) Declaração de inidoneidade.
Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contrato, quando a CONTRATADA:
a) fornecer produtos em desacordo com as especificações constantes do presente instrumento;
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b) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 
CONTRATANTE;
d) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
e) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE  ou a 
terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA  em reparar os danos causados.
f) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;
g) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital. Ocorrendo atraso na 
entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, por dia de 
atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
9.2. Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA  a pena de suspensão do direito de licitar com a 
Prefeitura de Barra de São Francisco/ES, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses e por maiores prazos, 
em função da gravidade da falta cometida.
9.3. Quando o objeto deste contrato não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a sua 
suspensão será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato.
9.4. Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA , sem justa causa, não 
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE , 
independentemente das demais sanções cabíveis.
9.5. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a 
natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
9.6. Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a CONTRATADA,
justificando a medida.
9.7. As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10 
(dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do 
recurso.
9.8. Poderá, ainda, a CONTRATADA , a juízo do CONTRATANTE , responder por perdas e danos, 
independentemente das demais sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 Constituem motivos para rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis:
a) A inexecução total ou parcial do Contrato;
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do 
proprietário, em caso de firma individual;
c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA , de forma que prejudiquem a 
execução do Contrato;
d) O não cumprimento de cláusulas contratuais;
e) A subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE ;
f) Constatação de irregularidade na qualidade do combustível;;
g) Por conveniência da Administração Municipal, inclusive na Licitação nos padrões normais.
10.2. A rescisão amigável pelo CONTRATANTE  deverá ser precedida da autorização escrita e fundamentada, 
assegurada o contraditório e ampla defesa.
10.3. No caso de rescisão amigável do contrato por razões de interesse do serviço público, será a CONTRATADA
ressarcida dos prejuízos causados, regularmente comprovados que houver sofrido.
10.4. A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco.
10.5. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do CONTRATANTE , a rescisão importará em:
a) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE ;
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE  e dos valores das multas e 
indenizações a ele devido, quando houver.
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10.6. No caso de rescisão contratual pelos motivos acima expostos, cessarão automaticamente todas as atividades 
relativas ao fornecimento dos produtos, objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
11.1 - O CONTRATANTE é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, do presente contrato, nos 
termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será efetuado pelo Setor de Controle.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ANÁLISE DO PROCEDIMENT O
13.1 - A eficácia do presente contrato fica vinculada a análise e posterior visto do Ilustríssimo Gerente de Assuntos 
Jurídicos da CPL Dra. Priscila Tamires de Souza Barbosa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Barra de São Francisco-ES, para dirimir as dúvidas que 
porventura possam advir do presente contrato.

Estando assim devidamente contratados firmam o presente que é lavrado em 05 (cinco) vias para um só fim e efeito.

Barra de São Francisco-ES, XX de XXXXX de 2017.

___________________________________________
ALENCAR MARIM
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

Testemunhas:

1 - _______________________________________________

2 - _______________________________________________
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VISTO:
VISTO:
_________________________________________________
PRISCILA TAMIRES DE SOUZA BARBOSA
GERENTE DE ASSUNTOS JURÍDICOS
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