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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 - SRP 

 

 
O MUNICÍPIO DE ITAPITANGA - BA, por intermedio do Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 002/2021, 
torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. 
 
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Leis Complementares nº 123/2006, 147/2014 e suas alterações, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de 
setembro de 2019; Decreto Municipal nº 1.243 de 21 de novembro de 2014 (Regulamentou o Pregão na forma 
eletrônica), e Decreto Municipal nº 1.506/2017 de 04/01/2017 (Regulamento do Sistema de Registro de Preço), 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666/93 com suas alterações e demais exigências deste 
Edital. 
 
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 896548 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 22/09/2021 às 08:00 horas do dia 30/09/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10:30 horas do dia 30/09/2021. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
 
 
LOCAL DA SESSÃO: SETOR DE LICITAÇÕES 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 
Endereço: Praça Dois Poderes nº. 06, centro, ITAPITANGA – BA, 
Pregoeiro(a): CLEBSON SANTOS MOREIRA 
E-mail: licitacompras.itapitanga@hotmail.com 
Telefone: (73) 3246 - 2445 
 

  
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, 
que dele fazem parte integrante. 

 

I - DO OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto deste processo licitatório o registro de preços para futura contratação de empresa para 

fornecimento de combustiveis, em atendimento as diversas Secretarias Municipais, conforme especificações 

constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

II- REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

2.1. Todas as referências de tempo deste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema Eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 

2.2. Os interessados deverão observar rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e abertura 
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da proposta, como também para o horário de início da disputa. 

2.3. O horário limite a ser computado para recebimento de documentos solicitados pelo pregoeiro será o comercial 

(de 08h30min às 14h00min). 

2.4. Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou qualquer outro fato superveniente, que impeça a 

realização da licitação, será reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico 

utilizado para a divulgação. 

III – DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atuem em ramo de atividade pertinente e compatível com 

o objeto licitado, que atendam as exigências do Edital, e estejam credenciados no sistema “Licitacoes-e”, provido 

pelo Banco do Brasil S/A, constante da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br. 

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Banco do Brasil, também deverão informar-se a respeito do seu 

funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.2.1. Para participação deste Pregão, o licitante deverá: 
 

3.2.2. Manifestar, no próprio sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

3.2.3. Declarar em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

3.2.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo 

próprio do Sistema, que atende aos requisitos do Art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos 

nessa lei. 

3.2.5. As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, requisitos constitucionais ou 

ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante a sanção prevista no Art. 

7° da Lei Federal N°. 10.520/2002. 

3.3. Não poderão participar deste Pregão: 
 

3.3.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município de Itapitanga, durante o 

prazo da sanção aplicada; 

3.3.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

3.3.3. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado, durante o prazo da sanção aplicada; 
 

3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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3.3.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, recuperação extrajudicial, falência, sob 

concurso de credores, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

3.3.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 

exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

3.3.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

3.3.8. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspensos ou que tenham sido 

declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal. 

IV – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para 

acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450, de 2005), no site www.licitacoes-e.com.br, junto às 

agências do Banco do Brasil S.A, sediadas no país. 

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu 

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 

na forma Eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005). 

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou o Município de Itapitanga, 

promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso      indevido da senha, ainda que por 

terceiros (art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450, de 2005). 

 

V – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

5.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes dotações Orcmentárias: 
 
ÓRGÃO: 02.05.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
UNIDADE: 02.05.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Projeto Atividade: 2.007 – Manutenção da Secretaria de Administração e da Guarda Municipal 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Fonte: 00 - Recursos Ordinários - Tesouro 
 
ÓRGÃO: 02.07.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 
UNIDADE: 02.07.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 
Projeto Atividade: 2.011 – Manutenção da Secretaria de Educação 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Fonte: 01 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação 25% 
Fonte: 04 – Contribuição ao Programa de Ensino Fundamental – Salário Educação 
 
Projeto Atividade: 2.065 – Manutenção do Transporte Escolar (Ensino Fundamental). 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Fonte: 01 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Educação 25% 
Fonte: 04 – Contribuição ao Programa de Ensino Fundamental – Salário Educação 
Fonte: 15 – Transferência de Recursos do FNDE 
Fonte: 19 - Transferência do FUNDEB 40%  

http://www.licitacoes-e.com.br/
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ÓRGÃO: 02.10.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 
UNIDADE: 02.10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 
Projeto Atividade: 2.022 – Manutenção da Secretaria de Saúde 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 02 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde 15% 
 
Projeto Atividade: 2.023 – Gestão do Hospital Municipal Maria Eloy Bittencourt  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 02 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde 15% 
Fonte: 14 – Transferência do SUS 
 
Projeto Atividade: 2.024 – Manutenção da Atenção Básica – PAB FIXO 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 14 – Transferência do SUS 
 
 
ÓRGÃO: 02.11.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
UNIDADE: 02.11.01 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
Projeto Atividade: 2.031 – Manutenção da Secretaria de Ação Social 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários - Tesouro 
 
Projeto Atividade: 2.032 – Atenção a Criança e Adolescente/Manutenção do Conselho Tutelar  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários – Tesouro 
 
Projeto Atividade: 2.045 – Gestão dos Recursos do SCFV – Serviço de Conveniência e Fortafecimento de Vinculo  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 028 – Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 
 
Projeto Atividade: 2.047 – Gestão e Ampliação dos Recursos do CRAS  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 029 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
 
Projeto Atividade: 2.049 – Gestão dos Recursos do IGDBF  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 029 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
 
Projeto Atividade: 2.068 – Manutenção do Programa Criança Feliz  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 029 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
 
ÓRGÃO: 02.13.00 – SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 
UNIDADE: 02.13.01 – SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 
Projeto Atividade: 2.036 – Manutenção da Secretaria de Obras 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 00 - Recursos Ordinários – Tesouro 
Fonte: 42 – ROYALTIES / FEP / CFEM  
 
Projeto Atividade: 2.037 – Manutenção dos Serviços de Iluminação e Limpeza Pública 
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo  
Fonte: 016 – Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE 
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VI – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
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, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação. 

6.1.1. IMPORTANTE: não serão aceitos documentos enviados através de link de plataformas de compartilhamento 

de arquivos. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 

de chave de acesso e senha. 

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

 
6.4. Incumbirá 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  quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento    do envio de lances. 

6.8. A proposta de preço deverá ser apresentada, exclusivamente, no sistema eletrônico Licitações, sendo 

obrigatório, sob pena de desclassificação, o preenchimento do campo especifico do sistema contendo a 

especificação do objeto a ser fornecido, bem assim no campo próprio, o valor expresso em     reais (R$) referente ao 

valor ofertado pelo fornecimento do objeto, o qual incidirá durante toda a vigência do contrato, levando-se em 

consideração a moeda corrente nacional; 

6.9. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, a licitante concorda especificamente com as seguintes 

condições: 

6.9.1. Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes do Anexo I; 
 

6.9.1.1  Para que seja verificada a conformidade das especificações do objeto da proposta enviada pelo  licitante com 

o objeto desta licitação, a proposta deverá ser detalhada contendo: especificação do objeto, com seu respectivo 

valor individualizado. 

6.9.2. O valor do produto ofertado pela licitante será de sua exclusiva e total responsabilidade, não lhe       cabendo o 

direito de pleitear sua alteração. 

6.9.3. No preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes ao produto ofertado, como impostos, 

taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias ao pleno e completo  fornecimento do objeto deste 

certame. 
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6.10. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições    nela contidas, assumindo o 

proponente o compromisso de fornecer os produtos nos seus termos. 

6.11. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 

preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

6.12. O valor proposto deverá ser cotado em moeda nacional, em algarismo e por extenso. Ocorrendo  discrepância 

entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos. 

6.13. Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.14. A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de aumentar   o preço ou 

desviar-se de obrigações previstas em legislação. 

6.15. A proposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem alternativas, emendas, 

rasuras ou entrelinhas; com todas as folhas rubricadas, exceto a última, que deve ser assinada pelo representante 

legal da empresa, e dela devem constar: 

6.15.1. Razão social do proponente, endereço, CNPJ, número da conta corrente, Agência e respectivo  banco e, se 

possuir número de telefone e endereço eletrônico (e-mail). 

6.15.2. Declaração de que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, taxas, 

impostos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado. 

6.15.3. Unidade do produto cotado, descrição da embalagem primária e, se houver, da secundária, como “lote”. 

6.15.4. Preço unitário e total do item cotado, expresso em real, sempre em valor igual ou inferior ao valor de 

referência cotado pela administração. 

6.15.5. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias; 

 
6.15.6. A não indicação do prazo de validade na proposta de preço, fica condicionado que a empresa aceitou o 

prazo estipulado acima. 

 

6.16. Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas no presente Edital e a descrição 

publicada no sistema eletrônico BBLICITAÇOES-E, prevalecerão as constantes deste Edital. 

6.17. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da empresa proponente deverá ser o mesmo da que 

efetivamente fornecerá os produtos objetos da presente licitação. 

6.18 – O preenchimento da proposta deverá conter as informações: valor unitário e total do item, marca, fabricante 
quando for o caso, informações similares á especificação do termo de referencia. 

6.19. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 

VII - INEXIQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

 
7.1. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero ou de tal maneira inferiores 

aos preços correntes no mercado que, em conjunto, não propiciem a cobertura de todos os custos decorrentes da 

contratação e tornem as respectivas propostas manifestamente inexequíveis; 
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7.1.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, o Município de Itapitanga dará a licitante à oportunidade de demonstrar a 

exequibilidade da proposta, podendo ainda, de modo paralelo, efetuar diligência, na forma do § 3º do  art. 43 da Lei nº 

8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar dentre outros, os seguintes 

procedimentos: 

7.1.1.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações  em relação 

aos custos com indícios de inexequibilidade; 

7.1.1.2. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
 

7.1.1.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
 

7.1.1.4. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa 

privada; 

7.1.1.5. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; 
 

7.1.1.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

 
7.1.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou indícios que fundamentem a suspeita; 

 

7.1.3. Não serão desclassificadas as propostas que consignem preços significativamente inferiores aos   de 

mercado, ainda que o Pregoeiro as tenha considerado manifestamente inexequíveis em primeiro momento, se 

posteriormente for demonstrada sua viabilidade pela licitante; 

7.2. Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais  falhas apontadas 

pelo Pregoeiro. 

VIII – DA ABERTURA DA SEÇÃO 

 
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora indicadas no 

preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com. 

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente  mediante 

troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3. 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, seja qual for o motivo. 

IX - CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

9.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações exigidas no Termo de Referência. 

9.2. - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 

9.3. - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 

http://www.licitacoes-e.com/
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por todos os participantes. 

9.4. - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 

na fase de aceitação. 

9.5. - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 

fase de lances. 

X – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
10.1 - 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. 
 
10.2 - Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o Pregoeiro poderá fixar valor 
mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido como variação entre um 
lance e outro. 
 
10.3 - 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. 
 
10.4 - O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele 
ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 
cobrir a melhor oferta. 
 
10.5 - Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do ofertante. 
 
10.6 - Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração. 

10.6. MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”: 
 

Quando adotado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” para o envio de lances no pregão eletrônico os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

10.6.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após transcorrerá o período de tempo 

de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

10.6.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

10.6.2.1 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 

fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.6.3. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 
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10.6.3.1. Não havendo lance final e fechado  classificado na forma estabelecida nos itens  anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

10.6.4. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício     da etapa 

fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

 

10.7. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Administração; 

10.8. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
 

10.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados. 

10.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
10.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
10.12. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 
 
10.12.1 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou 
até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos, 

contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente 
inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o 
valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
 

b) não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da sub-
condição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 

c) microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o 
sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o 
encaminhamento da oferta final do desempate; 

 
d) a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, 

decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 
 
e) na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Sessão, o procedimento licitatório prossegue com 

as demais licitantes. 
 
f) Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36 da Lei 8.666/93, caso não haja envio de lances 

após o início da fase competitiva. 
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g) Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

 

XI – DA NEGOCIAÇÃO 

 
11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contra proposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 

vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital. 

11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

11.3. A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODERÁ ADQUIRIR ITENS COM VALORES ACIMA DA MÉDIA DE PREÇO 

COTADA PELA ADMINISTRAÇÃO. 

11.4. O sistema disponibilizará campo próprio para as mensagens do Pregoeiro cabendo as licitantes acompanhá-

las, sendo possível, a partir deste momento, a manifestação da licitante convocada pelo Pregoeiro. 

11.5. Caso não sejam apresentados os lances pelos licitantes, será verificada a conformidade da proposta de 

menor preço apresentadas por eles (MENOR PREÇO POR ITEM). 

11.6. Encerrada a negociação, a empresa licitante que apresentar o menor preço final deverá encaminhar 

Proposta readequada ao lance final e negociação, quando houver, na forma prevista no item 12.1 deste Edital; 

11.7. A sessão será suspensa para aguardo da Proposta readequada e respectiva Documentação de Habilitação, 

cabendo ao Pregoeiro informar, através do Sistema Eletrônico, a data e horário para retomada do Pregão; 

XII- DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 

12.1 - O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços adequada 
ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, no prazo de até 02 
(duas) horas do encerramento da Sessão, por meio do sistema www.licitações-e.com.br. 

 
12.2 - A proposta de preços deverá conter os valores unitarios e total conforme apresentado. 
 
12.3 - O licitante que deixar de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste Edital. 
 
12.4 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o 
valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 
 
12.5 - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnico do pessoal pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de Itapitanga ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
 
12.6 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 
 
12.7 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais 
ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 
 
12.8 - O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de preços 
quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos 
valores estimados pela Prefeitura Municipal de ITAPITANGA. 

http://www.licitações-e.com.br/
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12.9 - Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado ou com preços manifestamente 
inexequíveis. 
 
12.10 - Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto 
deste Pregão; 
 
12.11 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, 
para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
 
a) questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos 
custos com indícios de inexequibilidade; 
 
b) verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de 
trabalho; 
 
c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência 
Social; 
 
d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
 
e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
 
f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada; 
 
g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, 
supermercados e fabricantes; 
 
h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 
 
i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; estudos setoriais; 
 
j) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
 
k) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente 
disponha para a prestação dos serviços; 
 
l) demais verificações que por ventura se fizerem necessárias. 
 
12.12 - O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo implica a 
desclassificação da proposta. 
 
12.13 - Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

 

XIII- DA HABILITAÇÃO 

 

13.1 - Concluída a fase de aceitação da proposta de preços, o pregoeiro dará início a fase de habilitação,  que 

consistirá na análise da documentação de habilitação especificada nesse etital, da empresa licitante classificada em 

primeiro lugar para cada ITEM. 
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13.2 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas: em original; cópia 
autenticada, ou, cópia simples autenticada por servidor da Administração devidamente qualificado ou por cartório 
competente; ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial; 
 
13.3 - A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de: 
 
13.3.1 - Em se tratando de Empresa individual, o Registro Comercial;  
 
13.3.2 - 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; 
 
13.3.3 - 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; 
 
13.3.4 - 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; 
 
13.3.5 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI; 
 
12.3.6 - Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato 
constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 
 
12.3.7 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
 
12.3,8 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
13.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
13.4.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, mediante a apresentação do 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. O mesmo poderá ser retirado no site: 
www.receita.fazenda.gov.br; 
 
13.4.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado e/ou do Município, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratado. 
 
13.4.3 – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na forma da Lei; e Prova de 
Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA 
que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br; 
 
13.4.4 – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser retirada no site: 
www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia; 
 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.ba.gov.br/
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13.4.5 – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.  
 
13.4.6 – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. A mesma 
pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br; 
 
13.4.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 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. (NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução 
Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma 
poderá ser retirada no site: www.trt.gov.br 

 

 
13.5 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 
 
13.5.1- Certidão de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 
data não superior a 60 dias corridos da emissão. 
 
13.5.2- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa ou balanço de abertura, no caso de empresa recém-
constituída, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, mas admitida a sua atualização por 
índices oficiais. No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, o balanço patrimonial poderá ser 
substituído pela última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. 
 
13.5.3 - A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do cálculo do índice contábil 
da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas: 

 
LG= Liquidez Geral – superior a 1 
SG= Solvência Geral – superior a 1 
LC= Liquidez Corrente – superior a 1 
Sendo, 
LG= (AC+RLP) / (PC+PNC) 
SG= AT / (PC+PNC) 
LC= AC / PC 
Onde: 
AC= Ativo Circulante 
RLP= Realizável a Longo Prazo 
PC= Passivo Circulante 
PNC= Passivo não Circulante 
AT= Ativo Total 
 
13.5.4  No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer um dos índices apresentados 
na letra acima o mesmo deverá apresentar comprovação de Capital Social integralizado ou o valor do patrimônio 
líquido mínimo de 5% sobre o valor do lance vencedor. 
 
13.5.5 - O balanço patrimonial deve obrigatoriamente estar acompanhado do termo de abertura e encerramento e 
comprovação de protocolo de depósito na Junta Comercial. 
 
13.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
13.6.1 Certificado de posto revendedor expedido pela Agência Nacional de Petróleo – ANP. 

http://www.caixa.gov.br/
https://aplicacao2.jt.jus.br/cndtCertidao/legislacao/2012_ra1470_consolidada.pdf
http://www.trt.gov.br/
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13.6.2 Licença Ambiental expedida pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA 
13.6.3 Apresentar atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, onde comprove que o Licitante forneceu, ou esteja prestando fornecimentos pertinentes e compatíveis 
com o objeto da presente Licitação, que deverão atestar a inexistência de qualquer fato desabonador em relação à 
Licitante, ficando reservado ao MUNICIPIO LICITANTE o direito de solicitar cópias dos contratos a que se referem 
tais documentos; 

 
13.7 Documentação Complementar: 

 
13.7.1 - Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, através da 
apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa conforme o modelo do 
ANEXO IV. 
 
13.7.2 - Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão Federal, Estadual ou Municipal, 

conforme modelo do ANEXO V. 

13.7.3 – Declaração de conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações 
do objeto da licitação, e para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do 
mesmo diploma, conforme ANEXO VI; 
 
13.7.3 – Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que a mesma se enquadra nos Termos 

da Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte e de que não lhe recai 

nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, 

conforme modelo constante do ANEXO VII; 

XIV - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
14.1 - Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante 
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 
  
14.2 - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 
 
14.3 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo 
próprio do sistema. 
 
14.4 - O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio 
do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contra-
razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
 
14.5 - Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, aplicado subsidiariamente conforme 
preceitua o art. 9º da lei federal nº 10.520/02, fica a vista dos autos do Processo Administrativo correspondente a 
este Pregão Eletrônico franqueada aos interessados. 
 
14.6 - As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela 
autoridade competente. 
 
14.7 - O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1 - Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente 
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.  
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15.2 - Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o 
objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório. 

 
XVI - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

16.1. Homologado o resultado da licitação, o(s) licitante (s) vencedor (es) será (ão) convocado pelo Pregoeiro (s) 

para assinar (em) a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 03 (Três) dias úteis e, depois de publicada no Diário 

Oficial do Município, terá efeito de compromisso de fornecimento de acordo com as condições estabelecidas neste 

edital. 

16.2. A assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Município de Itapitanga, deverá ser realizada 

na sede da Prefeitura, situada na Praça Dois Poderes, nº 06, Centro, Itapitanga-Ba, de segunda a sexta feira, no 

horário de 8h:00 às 14h:00min. 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de até 03 (Três) dias uteis, a contar 

da data de seu recebimento. 

16.2.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado pelo (s) licitante (s) vencedor (s), durante o seu transcurso, e mediante amparo de motivo 

justificado aceito pela Administração. 

16.3. Caso o licitante convocado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos, 

é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

16.4. Após a homologação da licitação, a Ata de Registro de Preços observará as seguintes condições: 
 

16.4.1. Os beneficiários da ARP, identificados por nome e CPF ou nome empresarial e CNPJ, respeitada a ordem 

de Classificação; 

16.4.2. A descrição sucinta do item, incluído as informações sobre marca e modelo; 

 
16.4.3. As quantidades registradas para cada item; 

 
16.4.4. Os preços unitários e globais; 

 
16.4.5. As condições a serem observadas nas futuras contratações;  

 
16.4.6.   O período da vigência da ARP; 

16.4.7.   O órgão gerenciador e suas atribuições; 
 

16.4.8.  O local onde poderão ser consultados os autos relativos ao procedimento licitatório; 

 
16.4.9 Será incluído na ARP, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto licitado com preços iguais ao 

do licitante vencedor na sequencia da classificação do certame, que tomará como base a última proposta 

apresentada durante a fase competitiva. 

16.5. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ARP, dentro do prazo estabelecido, ensejará as 
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penalidades prevista neste edital. 

 

16.6 - A existência de preços registrados não obriga o Município de Itapitanga a firmar contratações nas 

quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do item, sendo assegurada, ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

16.7. Os preços registrados na ARP poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na alínea "d" do 

art. 65, II da Lei n.º 8.666/93. 

16.8. Não serão realizados acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo 

de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

XVII – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
17.1 - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 1506/2017. 

 
XVIII – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
18.1- Caberá à Secretaria de Administração, por meio do setor de licitação, órgão gerenciador, a realização do 

procedimento licitatório, incluindo toda instrução processual e consolidação de dados para a realização do 

procedimento licitatório e a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços. 

18.2 - O Órgão Gerenciador realizará pesquisa periódica para comprovar a manutenção da vantajosidade da Ata 

de Registro de Preços. 

18.3 - Quanto ao gerenciamento da Ata de Registro de Preços: 

 

a) conduzirá eventuais renegociações dos preços registrados; 
 

b) aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento 

licitatório; 

c) aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 

na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais assumidas. 

18.4. O Órgão Gerenciador promoverá as negociações e todos os procedimentos relativos à revisão e ao 

cancelamento dos preços registrados, obedecendo às disposições da legislação. 

18.5. O Órgão Gerenciador promoverá o cancelamento do registro do fornecedor que: 
 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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18.6. O Órgão Gerenciador poderá cancelar o registro do preço por fato superveniente ou por motivo de força 

maior, que comprovada e justificadamente prejudique o cumprimento da ata, por razão de interesse público ou a 

pedido do fornecedor. 

XIX – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
19.1 - A Ata de Registro de Preços será válida pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação. 

XX - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

20.1. 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 nº 8.666/93 ou de 

redução dos preços praticados no mercado. 

20.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

20.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador deverá: 

20.3.1. Convocar os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado 

visando sua adequação. 

20.3.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso frustrada a negociação;  

20.3.3. Convocar os demais fornecedores registrados visando promover igual oportunidade de negociação, 

observada a ordem de registro e classificação. 

20.4. Quando o preço registrado tornar-se inferior ao preço praticado no mercado e o fornecedor não puder cumprir 

o compromisso inicialmente assumido, poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos 

preços praticados ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do 

inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, caso em que o órgão gerenciador poderá: 

20.4.1. Convocar os fornecedores para negociarem os preços, visando à manutenção dos preços inicialmente 

registrados; 

20.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

20.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 

20.5. A fixação de novo preço pactuado deverá ser consignada em Termo Aditivo à ARP, com as justificativas 

cabíveis, observada a anuência das partes. 

 

20.6. Não havendo êxito nas negociações, o Município de Itapitanga deverá proceder à revogação do item ou de toda 

a ARP, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 

XXI - DO CONTRATO 
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21.1.  As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o município e a licitante vencedora, serão 
formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na 
legislação vigente e na proposta da licitante vencedora. 
 
21.2. O setor responsável convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá 
comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da convocação. 
 
21.3. O prazo estipulado no subitem 21.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo município. 
 
21.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas neste 
Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de classificação e, assim 
sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora. 
 
21.5. O contrato vigerá da data de assinatura até 31 de dezembro do corrente ano ou com a entrega total dos 
produtos, o que ocorrer primeiro.  
 
21.6. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e favorecido da Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, que se sagrarem vencedoras do certame e que contenham alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.  
 
21.6.1. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 86, sendo facultado à Administração 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas 
de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência. 
 
21.6.2. Na hipótese da não contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
21.6.3. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas as condições de 
habilitação. 
 
21.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: 
 
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou; 
 
b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato. 
 
21.8. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo VIII deste Edital. 
 
21.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
21.10. A contratada deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato. 

 
XXII– DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DA FORMA DE FORNECIMENTO 

22.1 Os produtos serão recebidos/aceitos em estrita conformidade com as exigências estipuladas no termo de 

referência, anexo I deste edital. 
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22.2 As futuras aquisições provenientes deste termo de referência serão realizadas sob a forma de fornecimento 

parcelado, de acordo com a necessidade da administração, conforme instrumento contratual. 

XXIII– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO  CONTRATANTE 

23.1 – Estão elencadas no Termo de Referência e Minuta de Contrato. 
 

XIV– CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
24.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, em até 30 dias, mediante apresentação da nota 

fiscal/fatura, devendo esta ser aceita e atestada pelo servidor público designado como gestor do contrato a ser 

firmado entre as partes; 

24.2 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem bancária, na conta  indicada pela 

contratada em sua proposta ou no momento da assinatura do contrato; 

24.2.1 O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob pena de cancelamento da Nota 

de Empenho emitida. 

24.3 A Secretaria de Administração do Município de Itapitanga reserva- se o direito de suspender o pagamento se o 

objeto do presente CONTRATO for entregue em desacordo com as especificações constantes do Edital; 

24.4 Antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, será verificada a situação da mesma no que tange 

às condições de habilitação exigidas no presente certame. Sendo obrigatório a CONTRATADA apresentar as 

certidões de regularidade fiscal e trabalhista. 

24.5 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no 

CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a 

diferença será cobrada Administrativa ou judicialmente, se necessário; 

24.6 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo CONTRATANTE, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 

até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

I = (TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde: 

 
I = Índice de atualização financeira; 

 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = 

Valor da parcela em atraso. 

24.6.1 O Município de Itapitanga não estará sujeito à compensação financeira a que se refere à cláusula anterior, se 

o atraso decorrer dos fornecimentos ou com ausência total ou parcial de documentação hábil, ou pendente de 

cumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas do contrato. 

24.7 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com 

as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as 
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providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e 

imputação de ônus a quem deu causa. 

 

24.8 Antes de efetuar o pagamento, qundo for o caso, a CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda, 

a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a 

Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do artigo 64 da Lei nº 9.430/1996. 

24.9 Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver optado pelo Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 

(Simples Nacional) e apresentar uma declaração ao CONTRATANTE, ficará dispensada das retenções previstas no 

item anterior, conforme dispuser as normas vigentes. 

24.10 Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, a CONTRATADA é obrigada a informar qualquer 

alteração de sua condição de optante pelo Simples Nacional, sob pena da aplicação de sanções contratuais e legais; 

XXV - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

25.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 
 
25.2. Permitir-se-á revisão para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, II, d – Lei 8.666/93. 
 
25.3. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma 
clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros 
critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte 
mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal. 

XXVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
26.1 Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, e levando-se em conta o caso concreto, o nível 

de gravidade e os prejuízos causados à Administração, o licitante poderá ficar impedido de licitar e de contratar com 

o Município de Itapitanga pelo prazo de até 6 (seis) meses: 

a) Não mantiver sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada à etapa de disputa ou, 

ainda, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Edital e seus Anexos. 

b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos no Edital. 

 

c) Recusar-se ou deixar de responder diligência realizada pelo Município de Itapitanga durante a análise da 

proposta ou da documentação de habilitação, se houver. 

d) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução do Contrato. 
 

26.2 Se o licitante deixar de celebrar o Contrato, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso: 

a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para assinatura do 

Contrato/Nota de Empenho/ARP, de acordo com o solicitado: impedimento de licitar e de contratar com o Município 

de Itapitanga pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta 

b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato/ARP dentro do prazo de validade da sua proposta: impedimento de 

licitar e de contratar com o Município de Itapitanga pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em 

relação ao valor total de sua proposta. 
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c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação: impedimento de licitar e de contratar 

com o Município de Itapitanga pelo prazo de no mínimo 1 (um) ano, limitado a 2 (dois) anos, e multa de 20% (vinte 

por cento) em relação ao valor total do empenho. 

26.3. Se o licitante tentar fraudar, fraudar ou falhar na execução do Contrato/Nota de Empenho/ARP, ou ensejar 

retardamento de sua execução, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso: 

a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados: impedimento de licitar e de contratar com o 

Município de Itapitanga pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor 

global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho. 

b) Atrasar injustificadamente a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias: 

impedimento de licitar e de contratar com o Município de Itapitanga pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, além de 

multa de 10 % (dez por cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho. 

c) Entregar produtos com características diversas daquelas constantes de sua proposta ou no Contrato (salvo se 

mediante devida comprovação, através de procedimento administrativo adequado e aprovado pela autoridade 

competente, quanto à equivalência) e recusar-se ou deixar de substituir os produtos no prazo fixado pelo Município 

de Itapitanga: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Itapitanga pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) 

anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do 

empenho. 

26.3.1. Nos casos em que o licitante inadimplente entregar os produtos durante o processo para sua penalização, 

fica facultado ao Município de Itapitanga receber o produto e reduzir a multa até a metade do valor inicialmente 

calculado, podendo ainda deixar de aplicar a penalidade de impedimento de licitar ou contratar, considerando-se o 

prejuízo sofrido pela Administração. 

26.4 Se o licitante apresentar indícios, documento ou declaração falsa ficará sujeito às seguintes penalidades, 

conforme o caso: 

a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão: impedimento de licitar e de contratar com o 

Município de Itapitanga pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade: 

impedimento de licitar pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

26.5 Se o licitante cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão, 

falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a impedimento de licitar e 

de contratar com o Município de Itapitanga pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

26.6 O licitante enquadrado nos itens 26.4 e 26.5, além da pena aplicável, sofrerá ainda multa de 20% (vinte por 

cento) em relação ao: 

a) Valor total de sua proposta, quando a ocorrência se der anteriormente à homologação do certame. 
 

b) Valor do Contrato, quando a ocorrência se der posteriormente à homologação da licitação. 

 
26.7 O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, se for o caso, quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/06, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a 

Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções. 
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26.8 Se o licitante comportar-se de modo inidôneo ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso: 

a) Praticar atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo: impedimento de licitar e de contratar com o 

Município de Itapitanga pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total 

de sua proposta ou ao valor do empenho ou Contrato. 

b) Participação, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente, a 

qual será constatada mediante a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou endereços, da empresa 

participante e da penalizada anteriormente: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Itapitanga pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao valor do 

empenho ou Contrato. 

26.9 Além do exposto nos itens precedentes, a adjudicatária ficará sujeita a sanções de advertência e multa, de 

acordo com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicadas suplementarmente pela inobservância das 

condições estabelecidas para o fornecimento ora contratado. 

a) Advertência, nos casos de menor gravidade. 
 

b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o total devido, por dia de atraso 

na entrega do objeto, sendo que a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, este será considerado como 

inexecução total do Contrato, implicando as sanções mencionadas no item 28.3, alínea “b”. 

26.10 As sanções previstas nesta seção não impedem a Administração de exigir indenizações suplementares para 

reparar os danos oriundos da violação de deveres contratuais por parte do licitante, apurados durante processo 

administrativo de penalização. 

26.10.1Se as multas previstas no Edital não forem suficientes para indenizar os danos sofridos pela Administração, 

esta poderá cobrar, administrativa e judicialmente, os prejuízos excedentes, tendo, neste caso, que provar os danos, 

conforme dispõe o art. 416 do Código Civil Brasileiro. 

26.11 Será assegurado ao licitante, previamente à aplicação das penalidades indicadas neste instrumento 

convocatório, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

26.12 A aplicação de uma das penalidades previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras. 

26.13 As penalidades serão publicadas no Diário Oficial do Município e, no caso de impedimento de licitar e de 

contratar, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e em demais cominações legais. 

26.14 A dosagem das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo 

administrativo: 

a) O dano causado à Administração; 
 

b) O caráter educativo da pena; 

 

c) A reincidência como maus antecedentes; 
 

d) A proporcionalidade. 
 

26.15 Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre 

a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. 
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26.16 Quando a rescisão contratual não for conveniente e oportuna à Administração, esta poderá manter em vigor o 

Contrato, cobrando do licitante apenas os valores referentes às multas, fundamentando expressamente as razões 

que motivam a manutenção da relação contratual. 

26.17 As sanções de impedimento de licitar e de contratar não serão passíveis de reabilitação antes de finalizado o 

prazo fixado, tendo o licitante que cumpri-lo integralmente. 

26.18 As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta determinada pelo Município, por meio de depósito 

bancário, observando-se a data fixada para o deposito bancário, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, 

nos termos da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes, ou descontá- las dos valores remanescentes de 

pagamentos à empresa. 

XXVII- DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
27.1 -  Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 
endereço eletrônico licitacompras.itapitanga@hotmail.com, até as 17 horas, no horário oficial de Brasília-DF. 
 
27.2 - A Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas. 
 
27.3 -  Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
27.4 -  Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico: licitacompras.itapitanga@hotmail.com. 
 
27.5 -  As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico 
para os interessados. 

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

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

XXX- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

mailto:licitacaoacajutiba@gmail.com
mailto:licitacaoacajutiba@gmail.com
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30.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada à 
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
 
30.2 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, devendo ser 
assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 
 
30.2.1 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 

 
30.3 Todas as propostas, bem como os documentos de Habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, serão 
rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
 
30.4 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, protocolando na sede da 
Prefeitura Municipal de ITAPITANGA-BA em originais, ou encaminhado no endereço eletronico 
licitacompras.itapitanga@hotmail.com. 
 
30.5 A petição será dirigida ao Sr. Prefeito Municipal, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil; 

 
30.5.1 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 
30.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
30.7 Fica entendido que o Edital – PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021 e seus anexos são complementares entre 
si, de modo que qualquer informação contida em um documento e omitida no outro, será considerada. 

 
30.8 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  
 
30.9 - Integram o presente edital: 
 
Anexo I – Termo de Referência do objeto e suas especificações; 
Anexo II – Modelo de Proposta Comercial 
Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preço  
Anexo IV - Declaração conforme o disposto no inciso XXXIII do 7º da CF/88  
Anexo V – Declaração de Fato Impeditivo de Licitar; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento à Habilitação;  
Anexo VII – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para fins do Direito de 
Preferência e da Prerrogativa de que trata a LC 123/06. 
Anexo VIII – Minuta do Contrato 
 

30.10- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de COARACI-BA. 
 
30.11– É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
 
30.12– Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
 
30.13 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer 
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de 
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ITAPITANGA-BA, https://sai.io.org.br/ba/itapitanga/site/DiarioOficial ou no Mural de divulgação dos atos do Poder 
Executivo, instalado na sede da Prefeitura; 

 
30.14 – A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste edital. 

 
30.15 - Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no diário Oficial do 
Município de ITAPITANGA-BA e no Diário Oficial da União, site da prefeitura municipal, estando o Pregoeiro e a 
equipe de apoio à disposição dos interessados no horário de 08h00 às 14h00, nos dias úteis; 
 
ITAPITANGA-BA, 13 de setembro de 2021. 
 

Clebson Santos Moreira 
Pregoeiro Oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sai.io.org.br/ba/itapitanga/site/DiarioOficial
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO  

 
ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

O presente termo de referência tem como objeto o registro de preço para futura contratação de empresa para 

fornecimento de Combustível (Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel e Óleo Diesel S10), destinados 

para atender as Secretarias Municipais. 

 
1. Justificativa: 

 
É extremamente necessária a futura contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, para o devido 
andamento das ações governamentais, tendo em vista a demanda constante das diversas Secretarias, 
principalmente os casos mais essenciais a exemplo da Secretaria de Saúde no atendimento aos serviços de 
emergência, os diversos exames e procedimentos fora do Município, bem como o tratamento fora do domicilio 
(TFD),  os serviços de Limpeza Pública, manutenção das estradas vicinais através da Secretária de Obras, os 
serviços de transporte escolar e outras atividades da Secretaria de Educação, o atendimento da Rede da Secretaria 
de Assistência Social (CRAS, CONSELHO TUTELAR), além das atividades da Secretária Administração e 
Agricultura.  

 
2. Valor Estimado:   
 
2.1 Mapa comparativo de preço anexo ao processo administrativo. 
 
2.2. O preço máximo considerado para o fornecimento do combustível, objeto desse contrato, será o preço médio 
mensal do Estado da Bahia ao consumidor divulgado pela ANP através da tabela constante no endereço eletrônico 
http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Mensal_Index.asp, ou http://www.anp.gov.br,bem como cotação média 
com os Postos localizados no território municipal. 

 
3. Local de Entrega:   
 
Os produtos serão fornecidos pela CONTRATADA em seu estabelecimento comercial, através de abastecimento 
dos veículos pertencentes à frota da CONTRATANTE e dos que estiverem à serviço da mesma, mediante 
requisição devidamente assinada por servidor designado.  

 
4. Especificação / Detalhamento: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE  V.UNIT V.TOTAL 

001 Etanol. Lt 22.500   

002 Gasolina Aditivada. Lt 5.000   

003 Gasolina Comum. Lt 142.022,55   

004 Óleo Diesel. Lt 186.800,00   

005 Óleo Diesel S10. Lt 129.927,20   

 
5. Outras Informações. 

 
5.1 Da execução condições de entrega e critérios de aceitação do objeto. 

5.1.1 Os produtos serão solicitados conforme as necessidades das secretarias envolvidas e deverão 
ser fornecidos imediatamente, através de bombas de combustíveis do fornecedor, após assinatura do 
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contrato, mediante apresentação de autorização de fornecimento assinado por preposto autorizado 
pelo chefe do poder executivo; 
 
5.1.2 A empresa vencedora deverá garantir pela qualidade do produto, e responsabilizar-se por danos 
que porventura sejam causados pelo fornecimento de produto de má qualidade. 
 
5.1.3 A Contratada deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o período de 
vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário. 
 
5.1.4 O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome 
completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua 
qualificação profissional. 
 
5.1.5 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos 
fornecimentos realizados. 
 
5.1.6 A Contratante encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento, 
preferencialmente, dentro do horário de funcionamento deste, o qual não poderá ser inferior ao 
intervalo de horário das 06 (seis) às 20 (vinte) horas. 
 
5.1.7 A CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Autorização de 
Fornecimento”, conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas 
partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal; 
 
5.1.8 Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, a CONTRATADA 
deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo 
máximo de 01 (uma) hora, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos fornecimentos 
emitido pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato. 

 
5.1.9 DA PREVISÃO DE DISTÂNICIA MÁXIMA ENTRE A SEDE E O POSTO 

 
 

A fixação da área de localização do estabelecimento comercial, neste caso, é indispensável, evitando 
prejuízos econômicos, visto que a localização em outro município ou em distância superior a 15 
quilômetros encarece o custo final da contratação, ensejando também perda de tempo. 

 
De acordo com Marçal Justen Filho, “o ato convocatório da licitação deve estabelecer condições que 
assegurem a seleção da proposta mais vantajosa (...), com observância do princípio da isonomia. É 
essencial que a licitação seja um procedimento orientado por critérios objetivos, sendo ilícita a 
adoção de cláusulas ou quaisquer práticas que, de modo parcial ou total, restrinjam, afetem ou 
dificultem ilegitimamente a competição2.” 
 
Isso não significa, todavia, que a Administração Pública não pode prever exigências necessárias para 
garantir a melhor contratação possível em face de sua necessidade. O que não se admite é a fixação 
de cláusulas e condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação 
por estabelecerem circunstâncias impertinentes ou irrelevantes na especificação do objeto a ser 
contratado. 
 
Portanto, toda e qualquer exigência editalícia deve guardar estrita pertinência com o objeto da 
contratação, cabendo à Administração Pública, mediante justificativa técnica adequada e suficiente, 
demonstrar a essencialidade de tais condições, sob pena de restringir indevidamente o caráter 
competitivo da licitação. 
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Exemplo disso é a contratação de fornecimento de combustíveis, na qual os veículos da Administração 
Pública devem se deslocar até o posto para serem abastecidos. Nesse caso, considerando que a 
localização dos postos de atendimento tem influência direta na obtenção de proposta mais vantajosa, 
entende-se possível a Administração Pública delimitar uma distância máxima do estabelecimento do 
fornecedor a ser contratado de sua(s) sede(s), dado que admitir a participação de licitantes com postos 
de abastecimento em locais distantes poderá acarretar, ao final, em custo demasiado a contratante, 
que terá que percorrer quilômetros para abastecer seus veículos, prejudicando, assim, o interesse 
público almejado com a contratação. 

 
 

Nesse sentido, bem explica Marçal Justen Filho: 
 

“Há casos em que o particular deverá manter disponível para a Administração um 
local para a execução da prestação. O exemplo clássico é o fornecimento de 
combustível. O contrato pode estabelecer que o particular manterá um posto 
de fornecimento de combustível, ao qual se dirigirão as viaturas da 
Administração para abastecimento, quando necessário. Nesse caso, a 
distância geográfica até o posto representa um fator relevante por duas 
razões, eis que o deslocamento do veículo importa consumo de combustível e 
de tempo. Logo, quanto mais distante o posto, tanto maior será o combustível 
e o tempo despendidos. Isso significa que a questão geográfica apresenta 
relevância sobre o conteúdo da prestação a ser executada, o que exige 
indispensável consideração3.” 

 
Ressalte-se, somente, que a delimitação da distância de localização dos postos fornecedores de 
combustíveis deve ser fixada pela Administração Pública a partir de critérios razoáveis e proporcionais, 
sempre buscando atender o interesse público com o menor dispêndio de recursos possível. 

 
Conforme bem explicam Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Rastelatto Dotti, “(...), em face das 
restriçõesà competição e da busca da proposta mais vantajosa que a adoção da medida pode ensejar, 
é necessário que o administrador público justifique a decisão pela delimitação de área, 
apresentando os pressupostos de fato e de direito que a amparam, sobretudo relacionados à 
economicidade, eficácia e eficiência para a atuação administrativa4, (...).” 
 
Assim, comprovada a vantajosidade, bem como a pertinência e relevância de tal exigência, julga-se 
possível a Administração Pública realizar licitação para a aquisição de combustíveis, delimitando em 
edital uma distância máxima do estabelecimento do fornecedor a ser contratado de sua(s) sede(s). 
 
Na senda deste entendimento, a Administração optou por delimitar a uma distância de até 5 km (cinto 
quilômetros) da sede da Administração a localização do estabelecimento onde poderá se dar o 
fornecimento de combustível. Fixar-se distância menor, limitaria sobremaneira o universo de 
participantes e em distância maior, comprometeria a economia e a eficiência da Administração, vez 
que como sustentado acima o deslocamento do veículo importa consumo de combustível e de 
tempo. 
 
O tempo e o deslocamento entre a cidade de Itapitanga e outras circunvizinhas são: 

 

Critérios Tempo/Distância Coaraci Gongogi 

Distância Por Rodovias é de 
Aproximadamente. 

26km 22km 

Tempo de Viagem 30 min 40 min 

 
 
No caso verifica-se em Consulta à Agência Nacional de Petróleo - ANP, através do link 
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http://www.anp.gov.br/postos/consulta.asp, que no território do Município de Itapitanga existem 02 
(dois) postos de comsbsutiveis com registro na ANP,  encontram-se aptos ao exercício da atividade de 
revenda a varejo de combustíveis automotivos em seu próprio estabelecimento.  
 
Em situação semelhante já decidiu o TCU: 
 
 
Nas licitações de serviços de manutenção e reparo de veículos, o emprego decritério de 
distância máxima entre a localização do órgão licitante e a da empresalicitante pode ser 
utilizado, desde que represente solução que garanta a economicidade almejada e não imponha 
restrições desnecessárias ao caráter competitivo do certame. Acórdão 520/2015-Segunda 
Câmara | Relator: VITAL DORÊGO. 
 
 
No caso, o estabelecimento da distância de 5 km (cinco quilômetros), se deu para ampliar o universo 
de pessoas aptas a fornecer combustível para Administração, sem comprometimento de eficiência e 
economia para o Município de Itapitanga, já que na cidade existem dois postos registrados na ANP. Os 
veículos são abastecidos com regularidade e de modo a permitir o deslocamento para itinerários pré-
estabelecidos, calculando-se a necessidade de ida e volta o que, em regra, impede a ocorrência de “ 
panes secas”.  
 
Não será admitida uma distância superior a 05 km (cinco quilômetros) da Sede da Prefeitura 
Municipal, em face do comprometimento da economia e eficiência da Administração. Pois 
quanto mais distante o posto, tanto maior será o combustível e o tempo despendidos. A 
previsão de 4 km (quatro quilômetros) da Sede se dá pelo fato de que computados com a volta 
a Sede, o gasto é igual. 
 

6 Condições de pagamento: 
 
6.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta 
corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela 
do produto entregue, mediante a apresentação da Nota Fiscal. 
 

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

 
6.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará 
a fluir após a sua reapresentação; 

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

7 Obrigação da Contratada 

7.1 Efetuar a entrega dos produtos dentro das especificações e/ou condições constantes neste Termo 
de Referência; 

 
7.2 Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades; 
 
7.3 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 
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7.4 Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

 
7.5 Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. 
 
7.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que fizerem necessários 
até o limite de 25% no valor inicial atualizado do contrato. 

 
8 Controle e fiscalização da execução do objeto 

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

9 Demais informações pertinentes às características singulares do objeto. 

9.1 Os produtos fornecidos deverão seguir todos os padrões de segurança e qualidade conforme 
determinação da ANP – Agência Nacional do Petroléo. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO nº.  /2021 
 
OBJETO: futura contratação de empresa para fornecimento de combustiveis, conforme quantidade e 

especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I. 

 
Proponente: ___________  
CNPJ:  ___________ 
Endereço:       
Bairro:      
CEP:  Cidade:   Estado:   
Telefone:   Fax:  E-mail:    

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE  V.UNIT V.TOTAL 

001 Etanol. Lt 22.500   

002 Gasolina Aditivada. Lt 5.000   

003 Gasolina Comum. Lt 142.022,55   

004 Óleo Diesel. Lt 186.800,00   

005 Óleo Diesel S10. Lt 129.927,20   

 

OBSERVAÇÕES: 

Total Geral (R$):  ( ..................... ) 
 
Prazo de Entrega: De acordo com o Edital. 

 
Validade da Proposta: 60(sessenta) dias 

 

 

Assinatura do Responsável legal
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ANEXO III 
MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
Pelo presente instrumento, o município de Itapitanga-Ba, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, 
localizada na Praça Dois Poderes nº. 06 - Centro, CEP 45.645-000, Sala de Reuniões do Departamento de Licitação, 
Itapitanga - Bahia, neste ato representada pelo Pregoeiro Oficial, Sr. Clebson Santos Moreira, nos termos do artigo 15, II, 
da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.506/2017 de 04 de Janeiro 2017 e as 
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 002/2021 - SRP, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, publicada no DOM nº..........do dia .................., e  
Jornal ...., página ......., transcorrido  o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, a(s) empresa(s) 
abaixo citadas,  doravante denominada(s)  Fornecedor(es), firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL 
S10 E ETANOL), EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO I DO 
EDITAL.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 
2.1. Os preços dos produtos/materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRONICO 
Nº 002/2021 - SRP, conforme tabela (s) abaixo: 
 
NOME DA EMPRESA : ......................................................... Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
Nº........., localizada  no endereço,.......................................,telefone............, neste ato representada pelo Sr. 
____________________, inscrito no CPF nº _______________, portador do RG nº ____________, residente e 
domiciliado ............. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE 
PREÇO 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

001  
  

  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por meio do Pregoeiro Oficial, nos 
termos do Decreto Municipal nº 1.506/2017 de 04/01/2017 e demais legislações vigentes, autorização para fornecimento 
dos produtos/materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da presente 
Ata. 
 
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado pelo 
Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação. 
 
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos produtos, objeto deste Pregão. 
 
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para iniciar a realização do 
fornecimento.  
 
3.5. A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o caso, dos órgãos 
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participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.  
 
3.6. O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total responsabilidade 
da CONTRATADA, de acordo com o edital do Pregão Presencial Registro de Preço n° 002/2021, Termo de Referência, 
Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata. 
 
3.7. O Município de Itapitanga não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, 
preferência, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela 
contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela do produto entregue, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal. 
 
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente 
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente 
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
 
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a 
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a 
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada. 
 
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva 
dos produtos entregues total ou parcial. 
 
4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ 
apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se 
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
 
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista válidas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata. 
 
5.2.  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 
8.666/93. 
 
5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de 
fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações 
junto aos fornecedores. 
 
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, o 
órgão gerenciador deverá: 
 
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 
frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de 
classificação apresentados na Ata do Pregão. 
 
5.2.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
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devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
c) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 
  
6.1.1.Pelo Órgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando: 
 
6.1.1.1.A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes; 
 
6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a unidade requisitante não aceitar sua(s) 
justificativa(s); 
 
6.1.1.3.A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de Registro de 
Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas 
alterações posteriores; 
 
6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro; 
 
6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
6.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
 
6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as 
exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 
8.666/93 com as respectivas alterações posteriores. 
 
6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão 
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por 
com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços. 
 
6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação. 
 
6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente  de 
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para 
recebimento de correspondência e outros documentos.  
 
CLÁUSULA SETÍMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial 
do Município. 
 
7.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos administrativos 
relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – SRP. 
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7.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao Pregoeiro Oficial do município. 
 
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual 
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 
Itapitanga -Bahia, ..... de ............... de 2021. 

 
Clebson Santos Moreira – Pregoeiro Oficial 

(Órgão Gerenciador) 
 

Fornecedor 

(Representante)
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Local,  de  de 2021. À Comissão de 

Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2021. 
 
 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO – ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO 7° DA CF 

 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo), declaro que não possuímos, em nosso Quadro de 

Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 

observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 

 
___________________________________ 

Ass. Representante Legal 
 
 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número 

do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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Local,  de  de 2021.  
 
À Comissão de Licitação 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2021. 

 
 

ANEXO V  

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

 
 
 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes situações: 

 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo- nos a informar a ocorrência de 

fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. 

 
 

 

  ,  de  de  . 
 
 
 
 
 

Representante Legal 
 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número 

do CNPJ. 
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Local,  de  de 2021.  
 
À Comissão de Licitação 

    
PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2021. 

 

ANEXO VI  

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
(Nome     da     Empresa)    CNPJ/MF    Nº  , sediada 

    (Endereço Completo) declara, sob as penas da lei, conforme art. 

4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos da 

habilitação e entrega os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos. 

 
(Local e Data) 

 

 
___________________________________ 

Ass. Representante Legal 
 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 
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Local,  de  de 2021.  
 
À Comissão de Licitação 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2021. 

 
 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 
 
 
 

  (NOME DA EMPRESA)  , CNPJ 

Nº  , com sede  ,(endereço completo) por intermédio de seu 

representante legal, para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO nº /2021, DECLARA expressamente, sob as 

penalidade cabíveis, que : 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 

123/2006. 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da 

Lei Complementar 123/2006. 

C)  

  ,  de   
 
 
 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VIII 

 
CONTRATO Nº _____ / 2021 

 
 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉIS, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 
ITAPITANGA E DE OUTRO, A EMPRESA .................... 

 
O MUNICÍPIO DE ITAPITANGA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 14.147.482/0001-
11, com sede na Praça Dois Poderes nº. 06 - Centro, nesta cidade de ITAPITANGA, Estado da Bahia, neste ato 
representado pelo seu Prefeito o Sr. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO, brasileiro, maior, portador da 
cédula de identidade n.º 0837100780 SSP/BA, CPF n.º 984.491.095-15, residente e domiciliado a Tv. Santo Antônio, 
n° 93 Centro, nesta cidade, aqui denominada CONTRATANTE, e a doravante aqui denominada CONTRATADA, a 
empresa ________________________________, inscrita no CNPJ  sob o nº _____________________, localizada / 
residente e domiciliada na _____________________________________________, neste ato representada por 
___________________________________, (_____________________), residente a 
__________________________________________________________, Portador da Cédula de Identidade N°.: 
____________________ e CPF N°.: _____________________, resolvem celebrar o presente CONTRATO, disposto 
nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1.506/2017 e demais legislações 
pertinentes, conforme o  PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021, mediante as 
seguintes Cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
Constitui objeto do presente Pregão a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL S10 E ETANOL), PARA ATENDIMENTO 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS, conforme especificações do Termo de Referência constantes no Anexo I – 
Especificações/Proposta de Preços, do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em ___/___/20XX, ou com o 
fornecimento total dos produtos, o que ocorrer primeiro. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
 

UNIDADE 
GESTORA 

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE 

    

 
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
I - O Valor Global do presente contrato é de R$ ..............(.....................). 
II - O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês, até o 30º dia do 
mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo departamento 
responsável. 
III - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente 
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente 



Praça Dois Poderes, nº 06 – Bairro Centro – CEP 45.645-000 / Fone (73) 3246-2445 

       
 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 

 

 

fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou 
Faturas. 
§ 1º  Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a 
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando 
a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada. 
§ 2º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação 
definitiva da prestação de serviços total ou parcial. 
§ 3º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no 
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não 
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
§ 4º A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

 
I - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o caso, dos 
órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.  
 
II – O fornecimento será realizado pela contratada, através de bombas de combustíveis instaladas no Município, 
sendo de total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do Pregão Eletrônico Para Registro de 
Preços n° 002/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas 
deste instrumento. 
 
III – O fornecimento será de forma imediata, após recebimento de cada solicitação. Caso não corresponda à 
qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído imediatamente. Em caso de não 
substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo à licitante vencedora as 
penalidades previstas neste Edital. 
 
§1º Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e chancela do servidor responsável 
pelo recebimento dos produtos. 
 
§ 2º A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e datas de entregas 
futuras dos produtos licitados. 
 
§ 3º Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, a CONTRATADA deverá 
providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 01 (uma) hora, 
após o recebimento da formalização de descontinuidade dos fornecimentos emitido pelo CONTRATANTE, sob pena 
de sofrer as sanções previstas no contrato.  
 
§ 4º A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa vencedora da obrigação 
de ressarcir as secretarias requisitantes do valor correspondente aos custos que vier a ter para suprir as 
necessidades administrativas de suas unidades, até o recebimento dos produtos. 
 
§ 5º Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e 
ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação dos serviços. 
 
§ 6º Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para providenciar a 
substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas previstas neste edital e de ressarcir á 
Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste instrumento convocatório. 
 
§ 7º A Contratada deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o período de vigência do contrato, 
para representá-la administrativamente, sempre que for necessário. 
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a) O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome completo, 
número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação 
profissional. 

 
b) O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos fornecimentos 

realizados. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
DA CONTRATADA: 
 
I  - Constituem obrigações da Contratada: 
 
a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento emitido pelo setor de 

compras, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior, obedecendo rigorosamente as especificações 

contidas em sua proposta comercial, inclusive quanto à marca;  

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

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 

d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de caráter 

urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos materiais. 

e) Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que fizerem necessários até o limite de 

25% no valor inicial atualizado do contrato. 

 

§1º A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do prazo máximo para entrega 

dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para cumprimento integral do pedido, detalhando claramente os 

motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente advertida e, em caso de reincidência, poderá ser 

penalizada com multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive, em 

rescisão unilateral do contrato. 

 
DA CONTRATANTE: 
 
I - Constituem obrigações da Contratante: 
 
a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada; 

b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato; 

c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo estabelecido por Lei. 
 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor designado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO 
 
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,  
 
§ 1º - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, II, da 
Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
8.1 Se o licitante deixar de celebrar o Contrato, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso: 
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a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para assinatura do 

Contrato/Nota de Empenho/ARP, de acordo com o solicitado: impedimento de licitar e de contratar com o Município 

de Itapitanga pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta 

b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato/ARP dentro do prazo de validade da sua proposta: impedimento de 

licitar e de contratar com o Município de Itapitanga pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em 

relação ao valor total de sua proposta. 

c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação: impedimento de licitar e de contratar 

com o Município de Itapitanga pelo prazo de no mínimo 1 (um) ano, limitado a 2 (dois) anos, e multa de 20% (vinte 

por cento) em relação ao valor total do empenho. 

8.2 Se o licitante tentar fraudar, fraudar ou falhar na execução do Contrato/Nota de Empenho/ARP, ou ensejar 

retardamento de sua execução, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso: 

a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados: impedimento de licitar e de 

contratar com o Município de Itapitanga pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) 

em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho. 

b) Atrasar injustificadamente a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 05 (cinco) 

dias: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Itapitanga pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, 

além de multa de 10 % (dez por cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do 

empenho. 

c) Entregar produtos com características diversas daquelas constantes de sua proposta ou no Contrato 

(salvo se mediante devida comprovação, através de procedimento administrativo adequado e aprovado pela 

autoridade competente, quanto à equivalência) e recusar-se ou deixar de substituir os produtos no prazo fixado 

pelo Município de Itapitanga: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Itapitanga pelo prazo de 2 

(dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao 

valor total do empenho. 

8.3. Nos casos em que o licitante inadimplente entregar os produtos durante o processo para sua penalização, fica 

facultado ao Município de Itapitanga receber o produto e reduzir a multa até a metade do valor inicialmente 

calculado, podendo ainda deixar de aplicar a penalidade de impedimento de licitar ou contratar, considerando-se o 

prejuízo sofrido pela Administração. 

8.4 Se o licitante apresentar indícios, documento ou declaração falsa ficará sujeito às seguintes penalidades, 

conforme o caso: 

a)Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão: impedimento de licitar e de contratar com o 

Município de Itapitanga pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

b)Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade: 

impedimento de licitar pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

8.5 Se o licitante cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão, 

falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a impedimento de licitar e 

de contratar com o Município de Itapitanga pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

8.6 O licitante enquadrado nos itens 8.4 e 8.5, além da pena aplicável, sofrerá ainda multa de 20% (vinte por cento) 

em relação ao: 
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c) Valor total de sua proposta, quando a ocorrência se der anteriormente à homologação do certame. 
 

d) Valor do Contrato, quando a ocorrência se der posteriormente à homologação da licitação. 

 
8.7 O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, se for o caso, quando houver ultrapassado o limite de faturamento    estabelecido no art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/06, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado  inidôneo para licitar e contratar com a 

Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções. 

8.8 Se o licitante comportar-se de modo inidôneo ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso: 

a) Praticar atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo: impedimento de licitar e de contratar com o 

Município de Itapitanga pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total 

de sua proposta ou ao valor do empenho ou Contrato. 

b) Participação, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente, a 

qual será constatada mediante a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou endereços, da empresa 

participante e da penalizada anteriormente: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Itapitanga pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao valor do 

empenho ou Contrato. 

8.9 Além do exposto nos itens precedentes, a adjudicatária ficará sujeita a sanções de advertência e multa, de acordo 

com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicadas suplementarmente pela inobservância das 

condições estabelecidas para o fornecimento ora contratado. 

a) Advertência, nos casos de menor gravidade. 
 

b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o total devido, por dia de atraso 

na entrega do objeto, sendo que a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, este será considerado como 

inexecução total do Contrato, implicando as sanções mencionadas no item 28.3, alínea “b”. 

8.10 As sanções previstas nesta seção não impedem a Administração de exigir indenizações suplementares para 

reparar os danos oriundos da violação de deveres contratuais por parte do licitante, apurados durante processo 

administrativo de penalização. 

8.10.1 Se as multas previstas no Edital não forem suficientes para indenizar os danos sofridos pela Administração, 

esta poderá cobrar, administrativa e judicialmente, os prejuízos excedentes, tendo, neste caso, que provar os danos, 

conforme dispõe o art. 416 do Código Civil Brasileiro. 

8.11 Será assegurado, previamente à aplicação das penalidades indicadas neste instrumento convocatório, o direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 

8.12 A aplicação de uma das penalidades previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras. 

8.13 As penalidades serão publicadas no Diário Oficial do Município e, no caso de impedimento de licitar e de 

contratar, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e em demais cominações  legais. 

8.14 A dosagem das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo 

administrativo: 

a)O dano causado à Administração; 
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b)O caráter educativo da pena; 

 
c)A reincidência como maus antecedentes; 

 
d)A proporcionalidade. 

 
8.15 Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. 

8.16 Quando a rescisão contratual não for conveniente e oportuna à Administração, esta poderá manter em vigor o 

Contrato, cobrando do licitante apenas os valores referentes às multas, fundamentando expressamente as razões 

que motivam a manutenção da relação contratual. 

8.17As sanções de impedimento de licitar e de contratar não serão passíveis de reabilitação antes de finalizado o 

prazo fixado, tendo o licitante que cumpri-lo integralmente. 

8.18 As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta determinada pelo Município, por meio de depósito bancário, 

observando-se a data fixada para o deposito bancário, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos 

da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes, ou descontá- las dos valores remanescentes de pagamentos à 

empresa. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as previstas na 
Lei nº. 8.666/93, e também, pelas normas que regem a Ata de Registro de Preço. 
 
§ 1º A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a 
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
§ 2º  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, não cabe à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 
 
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o fornecimento 
objeto do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL 
 
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este 
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, 
sempre que possível. 
 
CLÁÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor designado, 
observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, anotando, 
inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67, da Lei 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
§ 1º A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 
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ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 
 
§ 2º A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
 
§ 3º O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
§ 4º Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os 
preceitos de Direito Público, aplicar-se-ão, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 
do Direito Privado. 
 
§ 5º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do 
fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 
 
§ 6º A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário 
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 
 
As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 
 
Itapitanga, XXXXXXXXXX de 2021. 
 

MUNICÍPIO DE ITAPITANGA 
Prefeito Municipal 

 (Contratante) 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(Contratada) 
 

Testemunhas: 
 
______________________________________ 
Nome: 
CPF.:   
                                          
______________________________________ 
Nome: 
CPF.:                                           

 

 

 


