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PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº PE-007-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-159-2022
AVISO

A Prefeitura Municipal de Apuarema/BA, através do Pregoeiro, torna público aos
interessados e a quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº
10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006,
Decreto Municipal nº. 121/2021.Tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, DIESEL S500, DIESEL S10)
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO
MUNICÍPIO
DE APUAREMA DE ACORDO COM QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Conforme Processo Administrativo sob o
nº. PA 159/2022. Data para cadastro de proposta: a partir do dia 11 de outubro de 2022,
às 09:00h. Data para abertura de propostas e início da sessão de disputa: dia 17 de outubro
de 2022, às 09:00h. Horário de Brasília – DF, local ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoese.com.br. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados
no site supracitado, e na Sala da COPEL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal de Apuarema - BA, situado à Rua Jorge Souza Neto, S/N – Centro, de Segunda à
Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 08h30min às 12h00min, e através do
Diário Próprio (www.apuarema.ba.io.gov.br) link: licitações, pregões eletrônicos. Para maiores
informações através do telefone (73) 3276-1182.

Apuarema/BA, 30 de setembro de 2022.

__________________________________
Ricardo Wilton Eliodorio da Silva
Presidente da Copel
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº PE-007-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-159-2022
1. O MUNICÍPIO DE APUAREMA-BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação - Copel, designado pelo Decreto nº 01/2022 de 03 de janeiro de
2022, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local
indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por
item, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2. REGÊNCIA LEGAL.
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n.º 10.520/02 e
8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações, Decretos Federal nº 10.024/2019
e 3555/2000. No que for pertinente bem como Decreto Municipal nº. 121/2022 de 05 de
janeiro de 2022.
3. UNIDADE INTERESSADA.
Gabinete do prefeito
Secretaria de Administração
Secretaria de finanças
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Secretaria de agricultura, recursos hídricos e Meio-Ambiente
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
4. MODALIDADE.
Pregão eletrônico SRP Nº. PE-007-2022
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Nº. PA-159-2022.
6. TIPO DE LICITAÇÃO.
Menor preço Por Item
7. Modo de disputa:
Aberto e fechado
8. LOCAL E DATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO.
DATA: 17/10/2022
HORA: 09:00 h (Horário de Brasília).
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITAÇÕES - E / BANCO DO BRASIL: 965292
9. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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Unidade: 02.01.001 – Gabinete do Prefeito
projeto/atividade: 2.007- Gestão das atividades do gabinete do Prefeito
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
Unidade: 02.02.001 – Secretaria Municipal de Administração
projeto/atividade: 2.008- Gestão da Secretaria de Administração
projeto/atividade: 2.009 – Gestão das ações de segurança pública
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
Unidade: 02.03.001 – Secretaria de Finanças
projeto/atividade: 2.010 Gestão da Secretaria de Finanças
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
Unidade: 02.04.001 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
projeto/atividade: 2.011 – Desenvolvimento do Serviço de Limpeza urbana
projeto/atividade: 2.014 – Recuperação e conservação de estradas vicinais
projeto/atividade: 2.015- Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00/42
Unidade: 02.05.001 – Secretaria de Desenvolvimento e planejamento
projeto/atividade: 2.016 -Manutenção de Desenvolvimento e Econômico e Social
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
Unidade: 02.06.001 – Secretaria de Agricultura, Comércio e Serviços
projeto/atividade: 2.018- Apoio a associação de produtores Rurais
projeto/atividade: 2.019 – Gestão da Secretaria de Agricultura, Comércio e Serviços
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00
Unidade: 03.01.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
projeto/atividade: 2.020- Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde
projeto/atividade: 2.021 – Manutenção da atenção primária ou atenção básica
projeto/atividade: 2.023 – Manutenção do bloco de média e alta complexidade
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projeto/atividade: 2.024 – Gestão das ações do Fundo Municipal de Saúde
projeto/atividade: 2.026 – Demais Programas do FNS
projeto/atividade: 2.027 – Ações de Combate a endemias
projeto/atividade: 2.028 – Gestão do centro de Saúde de Apuarema
projeto/atividade: 2.029 – Apoio ao núcleo de Atendimento Multirpofissional
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 02 / 14 / 23
Unidade: 04.01.001 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Projeto/atividade: 2.030 - gestão do bloco da proteção social básica
Projeto/atividade: 2.032 - gestão do bloco da proteção social especial de média e alta
complexidade
Projeto/atividade: 2.033 - gestão das ações do bloco do programa bolsa família e do
cadastro único
Projeto/atividade: .2.038 - gestão do núcleo de atendimento multiprofissional de
Apuarema (NAMA)
Projeto/atividade: 2.040 - gestão do fundo municipal de assistência social
Projeto/atividade: 2.041 - gestão do programa criança feliz
Projeto/atividade: 2.042 - outros programas do FNAS
Projeto/atividade:2.043 - gestão das ações do fundo municipal dos direitos da criança
e do adolescente
Projeto/atividade: 2.044 - manutenção do conselho tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 00/28/29
Unidade: 05.01.001 –SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
projeto/atividade: 2.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
projeto/atividade: 2.055 – Gestão das ações da Secretaria de Educação
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos: 01//04/15/19/22
10. ESCLARECIMENTOS
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Presidente e sua equipe de
apoio, na sede da Prefeitura Municipal de APUAREMA-Bahia, situada à Rua Jorge Souza Neto,
S/n, centro – Apuarema – Ba, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo Telefone (73) 3276-1182, bem
como por consulta ao Diário Oficial municipal: www.apuarema.ba.gov.br, site do sistema de
compras do Banco do Brasil www.licitacoes-e.copm.br. e-mail.: licitacao@apuarema.ba.gov.br.
Informamos que todos os atos deste Certame, serão publicados no Diário Oficial do Município,
conforme endereço acima citado.
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1 - OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, DIESEL S500, DIESEL S10) DESTINADO AO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO MUNICÍPIO DE APUAREMA
DE ACORDO COM QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS
ANEXOS.

1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico
de Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de
Proposta de Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último.
2 - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoese.com.br.
2.2. Como requisito para participação deste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste
edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no item
“HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não poderão participar deste Pregão:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
b) Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com
pessoal, previstos na Lei Complementar nº. 101/00;
c) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
d) Empresas impedidas de licitar ou contratar, na forma do (art. 7º da Lei nº 10.520/02), ou
suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a
Administração (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54,
II da Constituição);
g) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).
h) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei
nº 8.666/93.
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i) É vedada a participação de cooperativas em licitações que envolvam terceirização de
serviços, com subordinação, pessoalidade e habitualidade conforme os arts. 4°, inciso II, e
5° da Lei 12.690/2012, a Súmula TCU 281, o Termo de Conciliação Judicial entre a União
e o Ministério Público do Trabalho, de 05/06/2003, e o art. 4° da IN-SLTI/MPOG 2/2008.
2.5. Fica autorizada a participação de empresas que se encontrem em recuperação judicial
mediante a apresentação do plano de recuperação já homologado e em vigor, apto a comprovar
sua viabilidade econômico-financeira.
2.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
3 – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
3.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados,
será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus art. 42 a 49.
3.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-seá nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar nº 123/06.
3.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar
nº 123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão
apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
3.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada
ao sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
3.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só
deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio
ou fraude no procedimento.
4 - CREDENCIAMENTO
4.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODZDN0ZGOTU3RTE3RDYWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
30 de Setembro de 2022
8 - Ano XIV - Nº 2701

Apuarema

se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua
correta utilização.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante
e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão
na forma eletrônica.
4.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de APUAREMA a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico,
salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento
do Cadastro de Fornecedores do Município de APUAREMA.
4.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
5- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
5.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar, o ato convocatório do pregão. As impugnações deverão ser
protocoladas no setor de licitações deste Município, presencialmente ou pelo e-mail, acima
mencionado.
5.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
5.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente pelos meios indicados no edital.
5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
6 – PROPOSTA
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, devendo
informar o valor da proposta por meio do sistema eletrônico até a data e hora marcadas para
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abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de
propostas.
6.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
argumento não previsto em lei.
6.3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.4. O critério de julgamento será o de Menor Preço por Item, será realizada com análise dos
preços unitários ofertados para cada item em relação ao orçamento estimado pelo Município.
6.5. O licitante deverá apresentar a proposta de preços definitiva de forma detalhada, indicando,
prazos de validade, prazo de entrega, bem como os valores unitários e o total.
6.6. Para fins de cadastro e de lances no sistema eletrônico, o valor a ser considerado será o
preço por Item
6.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta inicial importa a
desclassificação da proposta.
6.8. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.9. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
6.10. Não será permitida previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
6.11. O licitante deverá anexar planilha de proposta inicial a qual servirá de base para fins de
reajuste dos preços inicialmente propostos, sob pena de desclassificação.
6.12. Prazo de execução contratual será de 60(sessenta) dias a contar da assinatura do
contrato.
6.13. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7 – DA HABILITAÇÃO
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Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Em se tratando de empresa individual, o Registro Comercial;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
e) Em se tratando de sociedades comerciais ato constitutivo em vigor, devidamente
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
f) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial, que comprove a condição de microempresas e empresas de
pequeno porte, emitida após o último arquivamento;
g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
7.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30
(trinta) dias contados da data da sua apresentação;
a.1) Sendo o caso, plano de recuperação já homologado e em vigor apto a
comprovar a viabilidade econômico-financeira do licitante que se encontre em
recuperação judicial.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já́ exigíveis,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, devidamente chancelado pela
JUCEB, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
§ único - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter as
assinaturas de pelo menos um sócio-gerente, e do contador ou por outro profissional
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equivalente, responsável através da aposição do selo “DHP”, com comprovante de
quitação e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado
onde os mesmos foram efetuados;
c) Declaração firmada pelo contador e pelo responsável legal da empresa Licitante, em
papel timbrado, com firma reconhecida, atestando que os dados referentes à
apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram
extraídos do balanço do último exercício social já exigível.
I. Será considerado qualificado econômico e financeiramente o licitante que apresentar
Índices de Liquidez Geral (ILG), Índices de Solvência Geral (SG) Índice de
Endividamento Geral (IEG), devidamente calculados em folha anexa ao Balanço e
Demonstrações, assinada pelo contador responsável pela empresa.
II. O Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que 1 (UM), obtido pelo
coeficiente entre a soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo, pela
soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante.
III. O Índice de Solvência Geral (SG) deverá ser igual ou maior que 1 (UM) obtido pelo
coeficiente entre o ativo, sobre a soma do Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante.
IV. O Índice de Endividamento Geral deverá ser igual ou menor que 0,70 (ZERO
VÍRGULA SETE), obtido pelo coeficiente entre a soma do Passivo Circulante, mais o
Passivo Não Circulante, sobre o Ativo Total;
d) Comprovação que possui na data da apresentação da proposta de preços, patrimônio
líquido em valor equivalente até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
A Comprovação deverá ser feita pela apresentação do Balanço Social já apresentado à
Junta Comercial do Estado da Bahia.

7.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;
b) Comprovante de Inscrição no Cadastro no cadastro de contribuinte municipal ou
estadual, da sede da licitante, relativo ao objeto licitado;
c) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 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
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
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02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a qual
pode ser obtida no site http://www.tst.jus.br/certidao.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
h) Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresas e empresas de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta, apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
7.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
7.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na
hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias
contados da data da abertura da sessão pública.
7.6. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
7.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 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, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art.
43, §1º, da LC nº 123/06);
7.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do item
“REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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7.9. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
I.
Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto desta licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado.
a) podendo o mesmo passar por diligência para comprovação da sua veracidade através
de solicitação posterior de contratos de prestação de serviços e notas fiscais.
b) Certificado de autorização junto a ANP – Agência Nacional do Petróleo para o
fornecimento de combustíveis (gasolina, óleo diesel e óleo diesel S-10).

7.10. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
7.10.1. Certidão Negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da
União) da empresa licitante e dos sócios, que pode ser obtida através do seguinte endereço
eletrônico:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:31974363337878::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONE
O
7.10.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da União, em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;
7.10.3.Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade
Administrativa, emitida através do Portal do Conselho Nacional de Justiça. (Empresa e sócios);
7.10.4. O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de
acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
7.10.5 O licitante deverá declarar:
a) Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências deste Edital;
b) Que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99,
preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
c) Que a proposta foi elaborada de forma independente, preferencialmente, conforme
Modelo sugerido pelo Edital;
d) O enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06, preferencialmente, conforme Modelo sugerido
pelo Edital.
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7.11. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista
neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
7.11.1. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
7.11.2. Quaisquer documentos e certidões que não contiverem data de validade explícita serão
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de suas emissões.
7.12. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração
fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.520/02.
7.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão
sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
d) Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou
por membro da Comissão de Licitação do Município de APUAREMA.
7.14. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
7.12. Os documentos de habilitação exigidos neste edital deverão ser anexados até a data limite
para recebimento das propostas junto ao sistema eletrônico, conforme regramento contido no
Decreto Federal nº.10.024/2019, sob pena de inabilitação, não sendo aceitos outros tipos de
protocolos, links ou quaisquer outras formas de apresentação dos mesmos.
8 - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
9 - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato
ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do
preço; e
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b) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública.
c) O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as
regras de desempate do item “REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado
tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances;
d) O direito de preferência previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE” deverá ser recalculado levando-se em
consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
e) Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-seá, normalmente, nos termos da ITEM “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”;
f) Finalizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP
ou equiparado, será realizada a negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”;
g) Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo
prazo recursal, nos termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com
as demais fases previstas neste Edital.
9.2. A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema eletrônico.
10 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo
que somente estas participarão da fase de lance.
11 - FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
11.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances
de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo
sistema.
11.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
no sistema.
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11.4. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
§ 1º A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
§ 2ºEncerrado o prazo previsto no item § 1º, o sistema abrirá oportunidade para que a licitante
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
§ 3ºNão havendo pelo menos três ofertas nas condições definida no item § 2º, poderão os
licitantes dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo
§ 4º Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida, haverá o reinício da
etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
11.5. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
11.6. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização
de eventual diligência.
11.7. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local
onde será dado prosseguimento à sessão pública.

12 - DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
12.2. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e reiniciada somente decorridas vinte e
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no “chat” do
sítio www.licitacoes-e.com.br.
13 - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
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13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar
a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes
providências:
a) A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser
convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação,
sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06).
b) A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e
atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o
objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
c) Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior,
serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados
na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
d) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance
mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
e) O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da
negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”.
f) Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores
constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar
melhor oferta.
g) Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de
empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº
123/06).
h) O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
14 - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA
DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE
PEQUENO
PORTE”, restarem duas ou mais
propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada
preferência sucessivamente, aos bens/serviços:
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a) Produzidos no País;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.
15 - NEGOCIAÇÃO
15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não
se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
16 - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DO ARREMATANTE / VENCEDORA
16.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível
empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às
especificações do produto, marca e modelo e compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para a contratação.
16.2. Análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha constante na Proposta de Preço, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.
16.2.1 as licitantes optantes pelo simples nacional deverão apresentar faturamento bruto dos
ultimos 12 meses, para verificação das aliquotas efetivas de tributação.
16.2.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
a) Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
b) Contenha vício insanável ou ilegalidade;
c) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo edital e Termo de
Referência;
d) Apresentar preço final global, superior aos preços máximos fixados pelo município
através da planilha de formação e composição de custos unitários (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
e) For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
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16.3. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Secretaria Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para
orientar sua decisão.
16.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
16.5. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias,
o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.
16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
16.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
16.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
16.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor
16.12. O critério de julgamento será o de menor valor por Item.
16.13. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
16.14. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
17I - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
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17.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações
do produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame
da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Certidão Negativa de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade da empresa e dos sócios.
c) Certidão negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da
União) da licitante e dos sócios.
17.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da
Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o
licitante inabilitado.
17.4. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará do
respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem sido
previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
17.5. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma
prevista no item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
17.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas
no ato de inabilitação, de acordo com o art. 48.º, § 3.º da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
18 - ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido pelo Anexo
II, juntamente com a planilha de composição de custos no modelo sugerido Anexo II-A, os
Demonstrativo de Formação de Preços ajustado ao lance final do licitante vencedor, inclusive
quando houver necessidade do envio de anexos, deverão ser remetidos digitalizados via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro.
18.2. A proposta, os Demonstrativo de Formação de Preços, os documentos de habilitação e
os anexos remetidos poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada por cartório
competente, onde deverão ser encaminhados no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da
solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODZDN0ZGOTU3RTE3RDYWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
30 de Setembro de 2022
21 - Ano XIV - Nº 2701

Apuarema

APUAREMA, situada à Praça Juracy Magalhães, 02 , centro – APUAREMA – Ba, em envelope
fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações do Município de APUAREMA,
Bahia, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da empresa.
19 - RECURSOS
19.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual,
qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema
eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
19.1.1. Após a manifestação de recursos em campo próprio, as razões do recurso do que se
trata o item anterior, deverão ser apresentados dentro do prazo de 03 (três) dias, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar se desejarem apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
19.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item 19.1),
no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o
pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
19.3. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
19.4. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;
b) Motivadamente, reconsiderar a decisão;
c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
19.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
20 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará
o procedimento à autoridade superior para homologação.
20.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
20.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para
assinar o contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
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21 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.1 Prefeitura Municipal de APUAREMA é o órgão gerenciador responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de
Registro de Preços dele decorrente.
21.2. A Coordenação de Compras será a unidade responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.
21.3. Depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro do prazo expresso em
documento oficial, o Órgão Gerenciador, convocará o licitante vencedor do respectivo item,
para assinatura da Ata de Registro de Preços.
21.4. Caso o licitante classificado em primeiro lugar não compareça ou se recuse a assinar a
Ata de Registro de Preços, serão convocados os demais classificados que aceitarem a fornecer
pelo respectivo item pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos
quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preços.
21.5. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado, poderá ser
prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal de Apuarema.
21.6. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar
a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus anexos,
o Pregoeiro poderá, mantida a ordem desclassificação, negociar com o licitante seguinte antes
de efetuar seu registro.
21.7. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso
de Fornecimento
21.8. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
21.9. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data
da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
21.10. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei nº8.666/1993;
21.11. Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata
e iniciar outro processo licitatório.
21.12. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor
beneficiário registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Apuarema para negociação
do valor registrado em Ata.
21.13. Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado e a Prefeitura Municipal
poderá convocar outro licitante, observada a ordem de classificação.
21.14. O fornecedor beneficiário poderá ter seu registro de preço cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
21.14.1. O cancelamento ocorrerá a pedido, quando:
a) O fornecedor beneficiário comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata,
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
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b) O

seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações,
e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
21.14.2. O cancelamento ocorrerá, por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:
a) O fornecedor beneficiário não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior aos praticados no mercado;
b) O fornecedor beneficiário deixar de cumprir qualquer condição De habilitação técnica
exigida no processo licitatório;
c) Houver razões de interesse público, devidamente motivada se justificadas;
d) Não forem cumpridas as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) O fornecedor beneficiário não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido,
o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços.
21.14.3. Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de
APUAREMA fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e publicará em Diário
Oficial Próprio dando total publicidade aos atos.
21.14.4. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada,
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
22- DO PAGAMENTO
22.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo não superior à 30 (trinta) dias, após a apresentação da
Nota Fiscal devidamente atestada.
22.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
22.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
22.4. A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal
Eletrônica, para pagamento do objeto desta licitação.
23 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
23.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá
à Contratada de total responsabilidade na execução do objeto mencionado no Contrato/Termo
de compromisso.
23.2. Os objetos desta licitação deverão ser fornecidos dentro do prazo constante no
instrumento de Contrato/ termo de compromisso e a conferência será efetuado pela Unidade
Administrativa solicitante, que, depois de verificados o atendimento a todas as exigências e
condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo.
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23.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) Se disser respeito à qualidade dos produtos, informar ao INMETRO e a ANP e
determinar rescisão da contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
24 - PENALIDADES
24.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento
contratual/termo de compromisso sujeitará o Contratado às sanções previstas nas leis que
regem este edital.
24.2. A inexecução, parcial ou total, do Contrato/termo de compromisso ensejará a suspensão
ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública.
24.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato/termo
de compromisso, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I.

II.
III.

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário
em assinar o contrato/ termo de compromisso, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados
da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.

24.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições
estipuladas no contrato/termo de compromisso.
24.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
25 - RESCISÃO CONTRATUAL
24.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
24.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
24.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93
não cabe a Contratado direito a qualquer indenização.
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24.4. O Contrato poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) O Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) O Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Processo
Licitatório;
c) O Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, por um dos motivos
elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
26- REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
26.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
27 – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
27.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação,
no todo ou em parte, sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.
28 - DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
28.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
28.3. É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da
proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato
motivado do Pregoeiro.
28.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
28.5. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
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28.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
28.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Jequié, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
28.8. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em
vigor, considerando as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, bem como o
Decreto Municipal nº. 025/2018 de 03 de julho de 2018 e Decreto Nº 038/2020, de 10 de junho
de 2020.
29 - ANEXOS
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de proposta;
ANEXO III – Minuta da ata de Registro de Preços;
ANEXO IV - Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação;
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
ANEXO VIII- Minuta do Contrato;
APUAREMA – Ba, 30 de setembro de 2022.

Ricardo Wilton Eliodorio da Silva
Pregoeiro
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº PE -007-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. PA-159-2022
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I
1. OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA,
DIESEL S500, DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE
INTEGRAM A FROTA DO MUNICÍPIO DE APUAREMA DE ACORDO COM QUANTIDADES
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Justifica-se a presente contratação observando a necessidade de combustível para
atendimento dos veículos da área da saúde, da assistência as crianças, adolescentes e idosos,
transporte de alunos e funcionamento dos demais serviços administrativos, manutenção de
estradas vicinais, manutenção da infraestrutura urbana e atendimento a coletividade, sendo
indispensável utilização de veículos e máquinas deste Município. Sendo assim, em atendimento
aos ditames legais, faz-se necessário a contratação.
3. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES:

ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UND QUANT.

1

Gasolina Comum

LT

114.000

2

Etanol

LT

5.000

3

Óleo Diesel S-500

LT

VL.
UNIT

VL. TOTAL

108.000
4

Óleo Diesel S10

LT

90.000

4.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
4.2. Os produtos objeto deste instrumento serão fornecidos imediatamente, com início a partir
da assinatura contrato/termo de compromisso de acordo as necessidades / solicitações do
contratante.
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4.3. Os produtos deste objeto são de responsabilidade da licitante vencedora, sem nenhum
custo oneroso para a Administração, o objeto será solicitado conforme a necessidade e
mediante a emissão ordem de fornecimento, sendo verificadas as condições constantes do
Edital e seus anexos, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhuma cobrança
a esta Administração.
4.4.

A licitante vencedora deverá fornecer os produtos, de acordo e a forma constante neste
Termo de Referência.

4.5.

O abastecimento dos veículos deverá ser feito por estabelecimento localizado em um
raio de até 20 km (vinte quilômetros) contando ida e volta, da Sede da Prefeitura
Municipal. Este raio foi definido para aprimorar e controlar o consumo de combustíveis
dos referidos veículos, uma vez que se fugir deste raio, se tornaria oneroso para a
administração.

4.6. Os produtos deverão atender a Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e
demais legislações pertinentes.
5. DO CONTRATANTE:
a)

Cumprir rigorosamente a obrigação de efetuar o pagamento na forma estabelecida;

b)

Cientificar imediatamente a CONTRATADA de qualquer falha verificada durante a

fiscalização do objeto ora contratado.
c)

Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato,

podendo ainda contratar terceiros para assistir e subsidiar cumprimento desta obrigação.
d)

Fazer cumprir, fielmente, o presente Contrato, de acordo com as cláusulas

avençadas e com as normas vigentes.
6. DA CONTRATADA:
a)

Promover a execução do objeto do presente contrato, de acordo com o Processo

Licitatório Pregão Eletrônico nº PE-007-2022
O presente contrato/ termo de fornecimento não poderá ser objeto de cessão,
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem previa e expressa anuência
da CONTRATANTE.
b)

7. DA FISCALIZAÇÃO:
a) Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Responsável, exercer
ampla, irrestrita e permanente fiscalização da execução do objeto contratado, sem prejuízos
da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e/ou subordinados.
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8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em até 30(trinta) dias após o fornecimento dos
produtos oriundo deste Certame, mediante a emissão da nota fiscal correspondente,
acompanhado das certidões negativas.
9. VIGÊNCIA DA ATA:
A ata de registro de preços terá vigência na da data de assinatura, encerrando-se após 12
(doze) meses, podendo ser realizada contrato de saldo da respectiva ata, se assim
concordarem os contratantes, nos termos da legislação vigente.
10. SANÇÕES:
O descumprimento, total ou parcial das obrigações ora estabelecida sujeitará a CONTRATADA
às sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e também às
previstas na licitação atinente ao presente termo contratual, garantida prévia e ampla defesa
em processo administrativo.
Apuarema – Ba, 30 de setembro de 2022.

___________________________________
Ricardo Wilton Eliodorio da Silva
Pregoeiro
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº PE -007-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-159-2022
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
Pregoeiro
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO
Nº

PROCESSO OBJETO
Nº

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
TELEFONE

CELULAR

EMAIL

BANCO (NOME/Nº)

AGÊNCIA
Nº

CONTA CORRENTE Nº

VALIDADE
PREÇOS
ITEM

DA

PROPOSTA

DE PRAZO DE EXECUÇÃO

1

DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS
Gasolina Comum

UND QUANT.

2

Etanol

LT

3

Oléo Diesel S-500

LT

4

Oléo Diesel S10

LT

VL.
UNIT

VL. TOTAL

LT
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Declaro expressamente questão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de
qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.
Declaro expressamente que será cumprido o serviço de acordo com a especificação, a
partir da assinatura do contrato.
Declaração expressa que disponibilizarei os veículos necessários para o cumprimento
do objeto da presente Licitação, tão logo seja assinado o contrato e emitida a ordem de
serviço.
Local /data
Razão Social CNPJ
(representante legal)
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº PE -007-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-159-2022
ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº____/2022

............................................................................com
endereço
à
...............................................,CNPJ/MF Sob o .......................................................... através do
seu representante legal,__________________, R.G. nº. _________________________ CPF
nº.
_______________________, conforme instrumento em anexo, vem pela presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, firmada com a Prefeitura Municipal de Apuarema, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, obrigar-se ao quanto segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Registro, com limite máximo de valor, visando REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, DIESEL S500, DIESEL S10)
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO
MUNICÍPIO DE APUAREMA DE ACORDO COM QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
1.2 1.2 Os preços da PROPONENTE constante desta Ata de registro de preços ficam
declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento e do Contrato que venha a
ser firmado entre a PROPONENTE e a Administração.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado
ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 O valor da presente Ata de registro de preços é R$ ............ (….........................................),
constantes da proposta de preços apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 075/2022, que é
parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, fixo e irreajustável, inclusos
todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos e taxas de qualquer
natureza.
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UND QUANT. VL.
UNIT

1

Gasolina Comum

LT

2

Etanol

LT

3

Oléo Diesel S-500

LT

VL. TOTAL
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Oléo Diesel S10

LT

2.2 Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da lei 8.666/93, o órgão gerenciador
poderá promover o equilíbrio econômico – financeiro do contrato, mediante processo
fundamentado e aceito pela Administração. O pagamento será efetuado mensalmente após o
10° dia do mês subsequente à prestação, no valor correspondente ao quantitativo
comprovadamente entregue. A licitante vencedora apresentará nota fiscal referente à prestação
realizado a CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação
necessária ao seu pagamento.
2.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da
data em que estas foram cumpridas.
2.4 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo prestador,
através de Nota Fiscal, em duas vias, após assinatura do Contrato e recebimento da Nota de
Empenho.
2.5 A entrega do objeto, deverá ser feita em até 08 (oito) dias uteis a partir do recebimento da
autorização de fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO
3.1 A empresa vencedora fornecerá os itens licitados ao CONTRATANTE, livre de quaisquer
ônus ou encargo, de forma imediata a partir da emissão da ordem de fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE
4.1 Esta Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua
assinatura, conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7892/2013.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE
5.1 Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de registro de preços
todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados.
5.2 Cumprir a presente Ata de Registro de Preços, nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da
cobrança da multa correspondente ao período total do atraso.
CLÁUSULA SEXTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
6.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade
do contribuinte, assim definido nas Normas tributárias.
6.2 A PROPONENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para encargos trabalhistas e todas as despesas
incidentes sobre a compra de matéria, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros
nesta avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTRATO
7.1 Para cada prestação de serviços será assinado um contrato ou documento equivalente
entre a licitante que tenha firmado a Ata de Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade
compradora, com a emissão da respectiva Nota de Empenho.
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7.2 A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 03 (três) dias úteis
a contar do envio da convocação.
7.3 O não atendimento no prazo previsto no subitem 7.2 ou a recusa em assinar o contrato pela
Adjudicatária implicará das sanções previstas nesta Ata e no Edital.
CLÁUSULA OITAVA – REVISÃO DE PREÇOS
8.1. Fica vedada a revisão dos preços estabelecidos na ata, observando-se as disposições
legais acerca da matéria.
CLÁUSULA NONA – SANÇÕES
9.1 Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no art. 7º
da lei 10.520/02, art. 87 da Lei nº. 8666/93 e na legislação aplicável à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DA ATA
10.1 O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos,
cancelar esta ATA, sem que com isso, o Prestador tenha direito a interpor recursos ou a
indenizações.
10.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão
gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da Cidade de Jequié/BA, como o competente para dirimir questões
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Apuarema-BA, ________ de ________________de 2022.

___________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
JORGE ROGÉRIO COSTA SOUZA
CONTRATANTE

____________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ.:XXXXXXXXXXXXXX
PRESTADOR/PROPONENTE
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº PE -007-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-159-2022

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO QUADRO DE MENOR.

Modalidade de Licitação Número
PREGÃO ELETRÔNICO PE-007-2022

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

_______________ _____de __________________ de 2022.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº PE -2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-159-2022
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO
ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-007-2022

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______________ _____de __________________ de 2022.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº PE -007-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-159-2022
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-007-2022

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da
parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas
as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e
ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição
de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição
de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e
trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da
documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .
____________________ _____de __________________ de 2022.
_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº PE -007-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-159-2022
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
PE-007-2022

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins
de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.

_______________ _____de __________________ de 2022.
_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO- SRP-Nº PE -007-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-159-2022
ANEXO VII- MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º ___/2022.
CONTRATO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA - BA E
A EMPRESA XXXXXXXX, VISANDO A AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEL.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA - BAHIA. Aqui denominada contratante,
representado neste ato pelo o Senhor Prefeito Municipal o Sr. Jorge Rogério Costa Souza,
Prefeito Municipal, portador da carteira de Identidade XXXXXXX, emitida pela SSP/BA e CPF
XXXXXXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXX – centro – Apuarema-BA.,e da
Empresa XXXXXXXXXXXXXXX, Localizada na XXXXXXXXXXXXXXXX, e registrada sob
CNPJ: XXXXXXXXXXXX neste ato representado (a) pelo Sr (a) XXXXXXXXXXXXXX, portador
da Cédula de Identidade XXXXXXXXXXXXXX e CPF: XXXXXXXXXXXXXX, doravante
denominado CONTRATADO(A), estão de acordo com as seguintes cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, DIESEL S500, DIESEL S10) DESTINADO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO MUNICÍPIO
APUAREMA DE ACORDO COM QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS
EDITAL E SEUS ANEXOS.

DE
AO
DE
NO

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os produtos resultantes desta licitação deverão, obrigatoriamente, serem fornecidos mediante
solicitação do setor competente, de acordo com o planejamento da secretaria solicitante; sendo
pago após o fornecimento dos referidos produtos, sob pena de a proponente vencedora incorrer
nas infrações previstas neste edital e no Contrato a ser assinado pelo concorrente vencedor.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO
O prazo de execução para fornecimento dos produtos será de 12 (doze) meses podendo ser
prorrogado, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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Os produtos ora contratados, motivo do presente CONTRATO, está estimado em R$ xxxxxxx
(xxxxxxxxxxxx).
Devendo o pagamento ser efetuado mediante Processos de Pagamentos com as devidas Notas
Fiscais, com suas respectivas certidões referentes à regularidade fiscal atualizadas, atestadas
e visadas pela Diretoria de Compras destra Prefeitura, comprovando a realização da aquisição
dos produtos. Através de crédito em conta corrente, no prazo de até 10(dez) dias úteis
contados a partir da apresentação dos documentos aqui explicitados.
Conforme Art. 55, inc. XIII da Lei de Licitações - Lei 8666/93. A obrigação do contratado de
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
UNIDADE: 02.04.001 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Projeto/Atividade.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fonte de Recurso.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido nos seguintes casos:
Pelo seu termo obedecido às normalidades previstas neste CONTRATO.
1 – Pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
2 – Em virtude de transferências das obrigações aqui contratadas, parcial ou totalmente, a
terceiros, sem a expressa autorização e concordância de ambas as partes, por escrito;
3 – Nos demais casos previstos pela Lei Federal nº 8.666/93 e, em especial, os elencados no
artigo 78.
§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos exatos
termos do artigo 77, da Lei de Licitações.
§ 2º - A CONTRATANTE, na forma do estatuído no inciso I do artigo 79 da Lei nº
8.666/93, poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78/ da referida lei, sem que assista à
CONTRATADA indenização de qualquer espécie, excetuada àquela prevista no
parágrafo segundo do artigo retro citado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigações avençadas neste instrumento, a CONTRATADA obriga-se a:
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a)Executar fielmente o objeto deste contrato, com pontualidade, presteza e qualidade,
cumprindo, durante a execução deste instrumento, todas as obrigações assumidas, bem como
todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais;
b)Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento contratados, zelando sempre pelo
interesse público, sem prejuízo da sua autonomia técnica-profissional, garantindo à
Administração Pública o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de má execução ou
inexecução do fornecimento contratado, em que fique configurada a culpa ou dolo da parte
CONTRATADA;
c)Manter o MUNICÍPIO informado do andamento do fornecimento devendo comunicar ao
CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom desenvolvimento da entrega do
objeto do presente contrato;
d)A CONTRATADA é responsável pelos Encargos Trabalhistas, Previdenciários, Fiscais e
Comerciais resultantes da execução do Contrato;
e)Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas na Contratação;
f)Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
g)Atender com Presteza as reclamações sobre a Qualidade materiais fornecidos,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
h)Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os materiais que apresentarem defeitos ou incorreções;
i)Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
j)Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia própria
ou de Pessoas que estejam sob sua responsabilidade, nos fornecimentos Contratados;

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
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8.1. Constituem direitos e obrigações do MUNICÍPIO:
a)Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da entrega do
materiais, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados;
b)Observar para que seja mantida, durante a vigência do Contrato, todas as condições de
Habilitação e Qualificação da Contratada exigidas no processo administrativo;
c)Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
d)Prestar todas as informações necessárias à Contratada para fornecimento dos materiais;
Receber ou rejeitar materiais após verificada a qualidade do mesmo.
CLÁUSULA NONA– DOS DIREITOS
Ficam reconhecidos os Direitos da Prefeitura Municipal em caso de rescisão administrativa nos
termos do Art. 78 do Decreto Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO
O Presente Contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações posteriores e
supletivamente pela legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
As partes Contratantes elegem o Foro da Cidade de Jequié– BA, como único e competente
para resolver quaisquer questões oriundas deste Contrato.
E, por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente Contrato aos XX dias do mês
de XXXXXXXX de 2022, na presença das testemunhas abaixo assinadas, em três vias de igual
teor e para o mesmo efeito, sendo todas as folhas rubricadas e devidamente assinadas, Destas
vias, duas se destinam à Contratante e uma à Contratada.
_____________________________________________________________________
Jorge Rogério Costa Souza
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- PREFEITO MUNICIPAL
- Contratado (a) -

TESTEMUNHAS:
____________________________
RG:

_________________________________
RG:
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PARECER JURÍDICO
Opinamos favoravelmente ao presente
instrumento por não infringir as
disposições pertinentes à matéria.
Apuarema - BA, ........ de ..............de
2022.
______________________________
PROCURADOR JURÍDICA
OAB/BA: ________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do art. 61, § único da Lei Federal nº.
8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE
APUAREMA - BA. Publica o presente
instrumento no mural desta PREFEITURA
MUNICIPAL
e
no
Diário
Oficial
(www.Apuarema.ba.io.gov.br) para que seja
dado o fiel cumprimento legal para produção de
seus efeitos de direito.
Apuarema - BA,..... de............. de 2022.
__________________
NOME DO SERVIDOR
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