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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
 

 
 
 
 
 

PREÂMBULO 
 

 

A Câmara Municipal de Arapiraca/AL, localizada na Rua José Jailson Nunes, s/nº, Santa Edwirges, CEP: 

57.310-255, Arapiraca/AL, torna público que realizará procedimento de licitação na  modalidade Pregão 

Presencial, com amparo nas Leis n.ºs 10.520/02, 8.666/93, 8.883/94 e suas alterações e Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei complementar 147/2014, através do Pregoeiro e Equipe de 

Apoio. 

 
 
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1 - Unidades Administrativas solicitantes: SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAPIRACA. 

 
2 - Modalidade: Pregão Presencial 

 
3 - Tipo de Licitação: Maior percentual de desconto por item. 

 
4 – Classificação: Compras. 

 
5 - Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, conforme especificações descritas no Anexo I do 

presente Edital. 
 
 

5.1 -    Os quantitativos constantes do objeto desta licitação foram mensurados de forma estimativa, 

ficando facultada a Câmara adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem que 

caiba ao CONTRATADO ou a CONTRATANTE qualquer indenização pelos quantitativos não 

adquiridos. 
 

5.2 - O fornecimento dos materiais ocorrerá durante o ano de 2020, parceladamente, de acordo com a 

necessidade do Setor Administrativo da Câmara Municipal. Serão emitidas as Autorizações de 

fornecimento pela Câmara. O fornecimento deverá obedecer ao disposto neste edital. 
 

6 - Dotações Orçamentárias consignadas no Orçamento para o exercício de 2020:
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Programa de Trabalho: 01.00.001 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES. 
 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00.000 – Material de Consumo. 
 

 

II - SESSÃO PÚBLICA 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2020 
 

DATA/HORA: 21/08/2020, às 10h00min 
 

CREDENCIAMENTO: Dia 21/08/2020 das 10h00min às 10h30min 
 

DATA/HORA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES: 20/08/2020 às 10h40min 
 
 

III - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 

1 - As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão solicitar o edital no setor de 

licitações desta Câmara Municipal ou através do endereço eletrônico cma.al@cma.al.gov.br ou retirar 

diretamente   no   sítio   www.arapiraca.al.leg.br,   ficando   obrigadas   a   acompanhar   as   publicações 

referentes à licitação, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento. 

 
2 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da  sessão  pública,  através  do  endereço  eletrônico  cma.al@cma.al.gov.br.  Os 

esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão pública. 

 
3 - A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo na sede da Câmara Municipal de 

Arapiraca, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993. 

 
4 - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do(s) 

Processo(s) Administrativo(s), assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo momento 

deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa 

licitante. 

 
5 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação, informando ao interessado sobre a sua decisão. 

 
6 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que se enquadrarem como ME e EPP´s, 

nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações  dadas  pela  Lei  Complementar  147/2014, 

doravante  designadas  proponentes,  que  atenderem  a  todas  as  exigências  deste  Edital  e  de  seus 

Anexos,  cujo  ramo  de  atividade  compreenda  o  objeto  desta  licitação,  vedada  à  participação  de 

empresas: 

 
a) Suspensa   de   participar   de   licitação   e   impedida   de   contratar   com   a   Câmara   Municipal   

de Arapiraca/AL; 

 
b) Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;

mailto:al@cma.al.gov.br
http://www.arapiraca.al.leg.br/
mailto:al@cma.al.gov.br
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c) Que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

 
d) Com falência decretada ou em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial; 

 
d.1) Caso a licitante se encontre em processo de  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  deverão  ser 

cumpridos, por meio da documentação apropriada constante no Envelope de Habilitação, os seguintes 

requisitos, cumulativamente: 

 

I) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constante neste Edital; 

II) sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 

 
e) que esteja constituída sob a forma de consórcio; 

 
f) que venha a contratar empregados, que sejam cônjuges, companheiros, ou que detenham relação de 

parentesco consanguíneo, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o segundo grau,  com  

Vereadores e  Procurador-Geral  da Câmara, tanto da administração pública municipal direta como da 

indireta. 

 
2 -  A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório e a declaração automática de não estar inserida nas condições de vedação descritas neste 

item IV. 
 

V - CREDENCIAMENTO 
 

1 - No dia, hora e local estipulados no item II, as proponentes deverão estar representadas na sessão por: 

 
a)         Agente   credenciado (Anexo   II), a   carta   credencial   deverá   estar   outorgada   pelo 

representante legal da empresa com firma reconhecida, acompanhada do original ou cópia autenticada 

do Ato Constitutivo e carteiras de identidade do credenciado e do representante legal outorgante do 

credenciamento, ou; 
 

b)        Representante   legal   da   empresa (proprietário, sócio, dirigente   ou   pessoa   de   condição 

assemelhada), acompanhado do original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, (documento 

comprobatório da sua condição), no qual  estejam  expressos  os  seus  poderes  para  exercer  direitos  e 

assumir obrigações em nome daquela empresa, e carteira de identidade, ou; 

 
c)         Procurador munido do instrumento procuratório feito e registrado em cartório, outorgado pelo 

representante legal da empresa, com poderes expressos para o seu representante formular ofertas e lances 

de  preços  na  sessão,  manifestar  a  intenção  de  recorrer  e  de  desistir  dos  recursos,  bem  como 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado de Carteira de Identidade. 

 
2 - Os documentos mencionados nos itens 1 deverão ser entregues ao Pregoeiro fora de qualquer 

envelope. 

 
3 -  O  documento  mencionado  no  item  IX  (habilitação  jurídica),  se  apresentado  no  ato  do 

credenciamento,  fica  o  proponente  dispensado  de  fazer  nova  apresentação  do   mesmo  na 

documentação no Envelope B – HABILITAÇÃO. 

 
4 - È vedado a abertura do envelope B – HABILITAÇÃO, para retirada da Cópia autenticada do Ato 

Constitutivo ou documento equivalente, para fins de credenciamento. 
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5 - O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa licitante. 

 
6 - A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que desejar 

obter   os   tratamentos   previstos   na   Lei   Complementar   nº   123/2006,   ALTERADA   PELA   LEI 

COMPLEMENTAR  Nº  147/2014 deverá  apresentar a  DECLARAÇÃO  DE MICROEMPRESA  E 

EMPRESA   DE   PEQUENO   PORTE   -   ANEXO   III   (MODELO),   QUANDO   DO   SEU 

CREDENCIAMENTO, como  também apresentar  no  mesmo  momento  a CERTIDÃO  EXPEDIDA 

PELA JUNTA COMERCIAL (expedida no máximo a 90 (NOVENTA) dias da data prevista para 

abertura da presente licitação), seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 

do Departamento Nacional de Registro do Comércio. 

 
7 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do  prazo 

estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, 

renunciando ao direito a apresentação de novas proposta/lances e a interposição de recurso. 

 
8 - Em cumprimento ao disposto no art.  4º, VII da Lei nº 10.520/02, o licitante deverá apresentar 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - ANEXO IV 

(MODELO), na forma estipulada neste Edital. As proponentes que comparecerem deverão portar esta 

Declaração fora dos envelopes, junto ao Credenciamento, as que não comparecerem, mas enviarem toda 

a documentação necessária dentro do prazo estipulado, deverão enviar esta Declaração dentro do 

envelope Proposta de Preços. 

 
VI -  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

1 -  A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no dia e hora 

previamente estabelecidos para o início da sessão pública do Pregão, em envelopes distintos, lacrados e   

indevassáveis, sob   pena   de   desclassificação,  contendo   em   sua   parte   externa,   as   seguintes 

informações: 

 
À CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

 
À CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
VII - PROPOSTA DE PREÇO 

 

a) ser digitada e impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras e 

entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com até três casas decimais, obrigatoriamente em 

real, contendo data, assinatura do representante legal e rubrica em todas as folhas; 

 
b)   deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa licitante, telefone/fac-

símile e e-mail; 

 
c)  deve conter descriminação completa, obedecendo às especificações e condições previstas no Anexo I 

(Termo de Referência); 
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d) Devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como transporte, tributos de 

qualquer natureza e todas as despesas diretas ou  indiretas  relacionadas  com  o  objeto  da  licitação; 

 
e)  Deve informar que a validade da  proposta  de  preços  é  de  60  (sessenta)  dias,  contados  da  data 

prevista para abertura dos envelopes. 

 
f) deve informar o prazo máximo para entrega dos produtos que é de 10 (dez) dias contados a partir do 

recebimento das Autorizações de fornecimento. 

 

  g) Maior percentual de desconto por item;  

 

2 - Ocorrendo diferença entre os preços  unitários  e  subtotais  ou,  ainda,  entre  estes  e  o  total, 

prevalecerão sempre os primeiros, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias. No caso de 

divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos. 

 
3 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante apresente mais de 

uma proposta, o Pregoeiro considerará àquela mais vantajosa para a Administração Pública. 

 
4 - O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total  responsabilidade  da empresa 

licitante, não podendo ser  alterado  após a sua  manifestação, com exceção da negociação constante no 

art. 4º, XVII da Lei nº 10.520/2002. 

 
5 - A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de todas as condições 

estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nele contidas. 

 
6 - As propostas de preços deverão descrever o objeto ofertado, mencionando obrigatoriamente a marca 

de cada produto e, conforme o caso, mencionar o  fabricante  e/ou  modelo,  objetivando melhores 

informações e interpretações acerca da marca, contendo ainda,  preço unitário, preço global e o valor do 

item,  conforme as especificações e  condições contidas no  TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, 

evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto. 

 
7 -  A proposta de preço deve  considerar  conforme  TERMO  DE  REFERÊNCIA  - ANEXO I (quando 

for o caso) como indicativo de qualidade dos produtos, podendo ofertar tanto o item ali contido, quanto 

produtos similares, desde que a qualidade destes atendam às exigências do edital. 

 
8 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 
a) não atenderem as disposições contidas neste edital; 

 
b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 

c) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado; 

d) apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

e)  forem parciais em  relação  a  cada  item,  ressalvados  os  casos  em  que  o  representante  da  empresa 

presente na sessão de abertura desta licitação, garantir a entrega total de acordo com o Edital. 

 
VIII - PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 
 

1 - Após a abertura da sessão pública pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos licitantes. 
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2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 

POR ITEM. 
 

3 - Será declarada vencedora a proposta com maior percentual de desconto, que não poderá ser 

inferior a 0,5 % (zero virgula cinco por cento). 
 
4 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a leitura das 

propostas, a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no edital, seus 

anexos, identificando as propostas aptas à classificação. 

 
5 - Na sequência o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à 

de menor preço, para participarem da etapa de oferta de lances. 

 
6 -  Não  havendo  pelo  menos  três  propostas  de  preços  na  condição  definida  acima,  os  autores  

das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), poderão participar da etapa de oferta de lances. 

 
7 - Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas a oportunidade para 

nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

 
8 - O Pregoeiro convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 

decrescente de valor. 

 
9 -  Durante a sessão pública o Pregoeiro poderá estabelecer regras e prazos razoáveis para o bom 

andamento do procedimento licitatório. 

 
10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão 

da empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

 
11 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

 
12 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será  encerrada  a  etapa 

competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MAIOR PERCENTUAL DE 

DESCONTO POR ITEM, observado os critérios estabelecidos neste edital. 

 
13 - Verificando o Pregoeiro que os preços apresentados não são compatíveis com os atuais praticados 

no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá negociar o preço com a empresa 

licitante   vencedora, buscando   a   proposta   mais   vantajosa   para   a   CÂMARA   MUNICIPAL   DE 

ARAPIRACA/AL. 

 
14 - Nas mesmas situações expostas no item acima, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela 

suspensão dos itens  ou  de  todo  Pregão,  para  melhor  avaliação  das  especificações  dos  itens,  regras 

editalícias   e   aspectos   pertinentes   ao   preço   cotado,   podendo   também   optar   pela   repetição   

do procedimento. 

 
15 -  O critério  de  aceitabilidade  dos  preços  ofertados  será  o  de  compatibilidade  com  os  preços 

praticados no mercado,  coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos 

encargos sociais, benefícios e despesas indiretas. 
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16 - Sendoaceitável a(s) proposta(s) da(s) primeira(s) empresa(s) classificada(s), será(ão) aberto(s) o(s) 

Envelope(s) nº 02 - HABILITAÇÃO, da(s) respectiva(s) empresa(s) e verificado o atendimento das 

exigências habilitatórias previstas neste edital. 

 
17 - A microempresa e/ou a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de lances que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos neste Edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, a critério da administração, a contar da data, caso for declarada como vencedora  da  etapa  

de  lances.  A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação para o exercício do mesmo direito ou revogar a 

licitação. 

 
18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) 

será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame. 

 
19 - Se a oferta não for aceitável, ou se a(s) licitante(s) desatender(em) as exigências para a habilitação, 

o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 

sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 

declarada vencedora. 

 
20 - A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 

desclassificação   ou   inabilitação   a   prestação   de   quaisquer   dados   ou   documentos   falsos.   A 

desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase,  se  porventura  o  Pregoeiro  vier  a 

tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a 

idoneidade da proponente. 

 
21 - O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar  esclarecimentos  e  promover 

diligências,  em qualquer  momento  e  sempre  que  julgar necessário,  fixando  prazo  para  atendimento, 

destinados  a  elucidar  ou  complementar  a  instrução  do  processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de 

documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes. 

 

22 - O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de Maior Percentual Desconto e aquelas licitantes 

que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 

relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 

 

23 - Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, 

O Pregoeiro classificará e proclamará as melhores propostas subsequentes que apresentarem os maiores 

descontos, até que haja no máximo 03 (três) licitantes classificadas, já incluídas a de Maior Percentual 

de Desconto. 

 

24 - Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas 

exclusivamente pelo critério de Maior Percentual Desconto por item. 

 

25 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido o Maior Percentual de 

Desconto por item. 

 

26 - Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra às licitantes que desejarem manifestar 

intenção de recorrer dos atos até ali praticados. 
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IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar os documentos 

abaixo relacionados. 

 
2 - Os documentos exigidos neste edital  poderão  ser  apresentados  em  original  ou  por  qualquer 

processo  de  cópia  legível,  autenticada  por  cartório  competente,  com  exceção  dos  extraídos  pela 

internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação. 

 
3 - Serão admitidas fotocópias sem  autenticação  cartorial,  desde  que  os  respectivos  originais  sejam 

apresentados   ao   Pregoeiro   ou   à   Equipe   de   Apoio   para   autenticação,   quando   da   etapa  do 

CREDENCIAMENTO. 

 
4 - Habilitação Jurídica 
 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus 

administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual. 

 
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em 

exercício. 

 
5 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que indique a situação regular e 

ativa da empresa. 

 

b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Fazenda Federal, comprovada mediante o 

fornecimento de Certidão Conjunta RFB/PGFN, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Dívida Ativa da União, Seguridade Social 

(INSS) e aos demais tributos e contribuições federais por ela administrados. 

 
c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS), fornecido pela 

Caixa Econômica Federal, válida na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO. 

 
d) Certidão Negativa de Débitos para com a  Fazenda  Pública  Estadual  expedida  pela  Secretaria  de 

Estado  da  Fazenda (SEFAZ),  do  domicílio  ou  sede  do  licitante,  válida  na  data  de  abertura  do  

envelope HABILITAÇÃO. 

 
e) Certidão Negativa de Débitos Municipais (CND) expedida pela Fazenda Pública Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, válida na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO. 

 
f)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), obtida por meio do endereço eletrônico: 

www.tst.jus.br, válida na data de abertura do envelope HABILITAÇÃO. 

 

5.1 - Sob pena de inabilitação, todos os  documentos  apresentados  para  fins  de  habilitação  deverão 

conter  o  nome  da  licitante  e,  preferencialmente,  com  número  do  CNPJ  e  endereço  respectivo, 

observando-se que: 

http://www.tst.jus.br/


Câmara Municipal de Arapiraca 
Casa Legislativa Vereadora Herbene Melo 

_ 

 

       Página 9 de 31 
 

 

 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto as certidões 

estabelecidas no item 5.2, que deverão ser apresentados em nome da matriz; 

 
c) se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada 

com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

 
d)  considerando o estabelecido anteriormente, serão dispensados  da  filial  aqueles  documentos  que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

5.2 - Figuram como exceções as certidões   cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz quanto as 

filiais; 

 

5.3 - O Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação procederão a 

validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos órgãos oficiais. 

 

5.4 -  Os  documentos  que  não  possuírem  prazo  de  vigência  estabelecido  pelo  órgão  expedidor 

deverão  ser  datados  dos  últimos  180  (cento  e  oitenta)  dias  anteriores  à  data  de  abertura  do 

Pregão, exceto os documentos especificados com data limite de expedição ou com prazo previsto neste 

Edital. 

 
5.5 – Os documentos de habilitação serão exigidos somente do licitante vencedor do certame. 

 

  6 - Qualificação Técnica 

 

a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

b) Certidão emitida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis, conforme art. 8º, 

inciso XV da Lei nº 9.478, de 06/08/1997, onde certifica que a empresa encontra-se autorizada a exercer a 

atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Portaria ANP nº 116, de 

05/07/2000. 

  
7 - Qualificação Econômico-Financeira 

 
a)   Certidão   negativa   de   pedido   de   falência   e   recuperação   judicial/extrajudicial   expedida   

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 

certame, se outro prazo não constar no documento. 

 
8 – Declarações 

 
8.1 -  A empresa licitante  deverá  apresentar  a  DECLARAÇÃO  DE  ATENDIMENTO  DO  ART.  7º, 

XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ANEXO V (MODELO), atestando que não possui em seu 

quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
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8.2 - Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou 

contratar com a Administração Pública (conforme modelo do Anexo VI), assinada por representante legal 

da empresa. 

 
X - RECURSOS 

 

1 -  Declarada(s) a(s) licitante(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata  e 

motivadamente  a  intenção  de  recorrer,  quando  lhe  será  concedido  o  prazo  de  03  (três)  dias  para 

apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para em 03 (três) 

dias apresentarem contra-razões, que começarão a correr do término do prazo concedido a recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
2 -  A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante  importará  na  decadência  do 

direito de recurso. 

 

3 - Os recursos e as contra-razões deverão ser impressos, contendo a razão social, o CNPJ, o endereço, o 

telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante 

legal ou credenciado. 

 
4 -  Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados na sede da CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. 

 
5 -   Não   serão   conhecidos   os   recursos   apresentados   fora   do   prazo   legal   e/ou   subscritos   

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela empresa 

licitante. 

 

6 -  As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e  recursos  rejeitados  pelo  Pregoeiro 

deverão ser dirigidas ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Legislativo, nos mesmos moldes do item 

III. 
 

7   -   O   acolhimento   do   recurso   implicará   na   invalidação   apenas   dos   atos   insuscetíveis   de 

aproveitamento. 

 
XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das empresas licitantes 

credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de classificação, da análise 

dos documentos de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros fatos pertinentes. 

 
2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver manifestação de 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a autoridade superior da CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA/AL. 

 
3 -   A   homologação   do   Pregão   cabe   a   autoridade   superior   da   CÂMARA   MUNICIPAL   DE 

ARAPIRACA/AL. 

 
XII - DO CONTRATO E RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

1 -  Após empenho, será convocado o vencedor da licitação para num  prazo  de  48  (quarenta  e  oito 

quatro)   horas   efetuar   a   assinatura   do   contrato.   As   ordens   de   fornecimento   serão   emitidas 

parceladamente até 31/12/2020, de acordo com a real necessidade da CÂMARA  MUNICIPAL  DE 

ARAPIRACA/AL. 
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2 - Constituem motivos para a rescisão as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 
XIII - ORIENTAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DO(S) PRODUTO(S) 

 

1 – A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, por intermédio  da  Área  de  Compras, convocará 

a(s) empresa(s) vencedora(s) deste pregão, para retirar a(s) respectiva(s) Autorização(ões) de  

Fornecimento,  na  forma  do  item  anterior,  podendo  enviá-las  por  meios  eletrônicos,  mediante 

comprovação de recebimento da empresa. 

 
2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue no almoxarifado da Câmara Municipal, situado na Rua 

José Jailson Nunes, S/N – Santa Edwirges – Arapiraca/AL, conforme especificado nas Autorizações de 

Fornecimentos devidamente assinadas, acompanhado da fatura ou nota fiscal- fatura, bem  como  da  

cópia  reprográfica  da  Ordem  de  Fornecimento,  em  até  10  (DEZ)  dias corridos posteriores ao 

recebimento da Ordem de Fornecimento. 

 
3 – Os produtos, objeto desta licitação serão recebidos pela unidade requisitante consoante o disposto no 

artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 

Federal n.º 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes. 

 
4 – Os produtos serão devolvidos na hipótese dos mesmos não corresponderem às especificações, ou a 

marca/modelo constantes na Proposta de Preços da CONTRATADA, devendo os mesmos serem 

substituídos pela empresa no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
XIV - RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

 

1 -  Os pagamentos serão efetuados mediante o fornecimento à CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA/AL de NOTA FISCAL ELETRÔNICA, bem como os documentos de regularidade fiscal 

exigidos para a habilitação no procedimento licitatório. Estes documentos depois de conferidos e visados, 

serão encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias, após a respectiva 

apresentação. 

 
2 - A NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa 

de CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
3 -  Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique  as informações   

registradas   no   Pregão,   deverá   ser   comunicada   à   CÂMARA   MUNICIPAL   DE 

ARAPIRACA/AL, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 

 
4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) 

à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 

partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido. 

 
5 – a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL poderá deduzir do pagamento importâncias que a 

qualquer título lhe forem devidos pela empresa contratada, em decorrência de descumprimento de suas 

obrigações. 

 
6 – O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) será(ão) efetuado(s) através de depósito em conta bancária do 

mesmo, contra entrega da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com o estabelecido neste Edital. Fica sob 

responsabilidade do fornecedor, informar seus dados bancários bem como arcar com todas  as despesas 

bancárias advindas da transação do deposito 
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7 - O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA somente será feito conforme 

determinado no item anterior, sendo expressamente vedada à empresa  contratada  a  cobrança  ou 

desconto de duplicatas por meio da rede bancária ou de terceiros. 

 
8 -  Para a efetivação do pagamento a licitante  deverá  manter  as  mesmas  condições  previstas  neste 

edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação. 

 
9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela Administração, o valor 

devido será 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 fórmulas: 

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 

 

XV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

1 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no editalsujeitando- se 

às  penalidades  constantes  no  art.  7º  da  Lei  nº  10.520/2002  e  nos  artigos  86  e  87  da  Lei  nº 

8.666/1993, conforme o disposto: 

 
a) multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da 

proposta  apresentada, nos  casos  de:  não  atendimento  do  prazo  de retirada/recebimento  da  ordem  

de fornecimento;  no  atraso  quanto  ao  prazo  de  entrega  dos  produtos  ou  pela  recusa  em  fornecer  

os produtos   objeto   desta   licitação,   calculada   pela   fórmula   M   =   0,01   x   C   x   D.   Tendo   

como correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso; 

 
b) impedimento do direito de licitar e contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL 

por um período de até 2 (anos) anos, no caso de apresentação de declaração ou documento falso; 

 
c) a aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de impedimento de licitar ou 

contratar; 

 
d)  caso  a  empresa  vencedora  se  recuse  a  retirar/receber  a  Ordem  de  Fornecimento,  a  fornecer  

os produtos  objeto  desta  licitação,  a  atender  ao  disposto  no  TERMO  DE  REFERÊNCIA  -  ANEXO  

I, aplicar-se-á   o   previsto   no   art.   4º,  inciso   XVI,   da   Lei   nº10.520/2002,   devendo   as   licitantes 

remanescentes ser convocadas na ordem de classificação de suas propostas na etapa de lances. 

 
2   -   As   sanções   administrativas   somente   serão   aplicadas   pela   CÂMARA   MUNICIPAL   DE 

ARAPIRACA/AL após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 
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3 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde 

será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se 

pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

 
4 - O prazo para apresentação de defesa prévia  será de 05  (cinco) dias  úteis a contar da intimação, 

exceto quando for o caso de declaração de inidoneidade, cujo prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, 

onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993. 

 
XVI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1 -  É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências destinadas a 

esclarecer ou  completar  a  instrução  do  processo,  sendo  vedada  às  empresas  licitantes  a  juntada 

posterior   de   informações   ou   documentos   que   deveriam   ter   sido   apresentados   para   fins   de 

credenciamento, classificação e habilitação. 

 

2 -   É   facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações complementares. 

 
3 -  É facultado ao Pregoeiro solicitar a contribuição de servidores da CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA/AL para subsidiar a análise técnica de qualquer objeto licitado. 

 
4 - Cabe ao Pregoeiro solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento jurídico vigente 

e nos princípios de Direito Público. 

 

5 -  A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do Pregão,  cabendo  responsabilização  na  esfera  civil,  penal  e 

administrativa pela prática de atos fraudulentos. 
 

6 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte: 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II – TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

ANEXO   III – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO) 

ANEXO   IV – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 

(MODELO) 

ANEXO V – DELARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (MODELO) 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE (MODELO) 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO VIII – DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO (INSERIR 

NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
 
 
 

Arapiraca/AL, 06 de agosto de 2020. 
 

 
 
 
 

GILMAR JOSÉ DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

combustível (gasolina), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Arapiraca/AL. 

2.  DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 

A B 

PREÇO 

MÁXIMO 

UNITÁRIO R$ 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO 

OFERTADO sobre o 

preço máximo de 

combustível 

01 

Gasolina Comum (conforme 

especificações regulamentadas 

pela Resolução ANP nº 57, de 

20/10/2011). 

L 25.000 

 

 ___% 

PREÇO MÉDIO REFERÊNCIA (ANP) Período: Julho 2020: R$ 4,49 

 

Coluna A: preços médios ao consumidor praticados pelos postos revendedores em Alagoas, indicada na 

Tabela Mensal – Resumo II “Consulte os Preços dos Combustíveis – Levantamento de Preços – Mensal– 

Resumo II – Alagoas” da Agência Nacional de Petróleo – ANP, referente ao mês de julho 2020. Sobre o 

preço constante da tabela com base a cidade de Arapiraca/AL valor (médio) será aplicado o percentual de 

desconto ofertado na proposta da licitante vencedora. 

 

Coluna B: Será declarada vencedora a proposta com maior percentual de desconto, que não poderá ser 

inferior a 0,5 % (zero virgula cinco por cento). Para fins de análise das propostas, o desconto será 

aplicado ao o valor médio de preços levantado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, para o Estado 

de Alagoas, no mês anterior a realização desta licitação. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA   

3.1. A contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis deve-se à necessidade de 

abastecimento dos veículos locados da Câmara Municipal de Arapiraca/AL, com a finalidade de promover 

a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e ininterrupto dos veículos, pois a circulação 

dos veículos é de extrema necessidade para que cada vez mais estejamos oferecendo melhores condições 

em todos os aspectos aos nossos servidores, bem como para que possam executar o cumprimento de suas 

atividades finalísticas e administrativas.  

3.2. A quantidade de combustíveis estimada à aquisição leva em conta os veículos locados pela CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, sejam os veículos (locados eu de sua propriedade), e uma projeção 

estimada de consumo para o exercício de 2020. 

4. FORMA DE EXECUÇÃO  

4.1. O fornecimento dos produtos será feito de forma PARCELADA, de acordo com as necessidades das 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, devendo o fornecimento iniciar-se, a partir da data de 

assinatura do contrato.  
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4.2. Os pedidos serão feitos mediante requisição fornecida e assinada pelo Agente Administrativo do órgão 

que solicitou o fornecimento. 

4.2.1. Os fornecimentos serão realizados diretamente nas bombas de combustíveis da 

CONTRATADA durante seu horário de funcionamento.  

4.3. Caso haja falta de combustíveis em seu estabelecimento ou ocorra qualquer outro problema que 

impossibilite o abastecimento, a CONTRATADA deve providenciar o encaminhamento dos veículos da 

CONTRATANTE para outro estabelecimento congênere, dentro do raio de limitação deste Termo de 

Referência, isto é, 05 (cinco) km da sede do CONTRATANTE, até que a situação do seu estoque seja 

regularizada, não cabendo quaisquer ônus para o CONTRATANTE.   

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

5.1. Os fornecimentos serão recebidos:  

a) Definitivamente, no ato da entrega, pelo servidor condutor do veículo a ser abastecido.   

5.2. Aceitos os serviços, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.  

5.3. O aceite dado pela CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL não exclui a responsabilidade 

civil do prestador de serviços por vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as 

especificações estabelecidas, verificados posteriormente, garantindo-se a CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA/AL as faculdades previstas no art. 18 da lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA de acordo com as 

cláusulas contratuais, ou do instrumento que o substituir, e nos termos de sua proposta.  

6.2. Enviar à CONTRATADA o modelo de requisição de abastecimento, bem como o modelo de requisição 

dos outros fornecimentos, previamente aprovado.  

6.3. Conduzir os veículos ao estabelecimento da CONTRATADA para efetuar o abastecimento, troca de 

óleo e troca dos filtros.  

6.4. Notificar a CONTRATADA da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, 

fixando prazo para sua correção.  

6.5. Manifestar-se, através do Gestor/Fiscal, formalmente em todos os atos relativos à execução do 

contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e eventuais revisões dos contratos que dela venham 

a advir, bem como revisões de preços.  

6.6. Não efetuar modificações de qualquer natureza nas especificações dos produtos, salvo em nos casos 

previstos na legislação aplicável.  

6.7. Publicar o extrato do contrato.  

6.8. Efetuar o pagamento, no prazo e nas condições indicados neste Termo de Referência, comunicando à 

CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizar os pagamentos.  
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6.9. Receber os produtos emitindo atesto de recebimento na nota fiscal/fatura.  

6.10. Verificar a qualidade dos produtos fornecidos em conformidade com as especificações técnicas 

exigidas neste Termo de Referência.  

6.11. Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato.  

6.12. Fiscalizar para que, durante toda a vigência do contrato, sejam mantidas as condições de habilitação 

e qualificações exigidas.  

6.13. Emitir a REQUISIÇÃO autorizadora do fornecimento e/ou serviço contratado.  

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1. Fornecer abastecimento contínuo e ininterrupto da frota de veículos da CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA/AL. 

7.2. Entregar produtos de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões estabelecidos por 

este Termo de Referência e pela legislação pertinente.  

7.2.1. Fornecer os combustíveis, dentro das especificações das normas da Agência Nacional de 

Petróleo - ANP.  

7.3. Prestar serviços de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões estabelecidos neste 

Termo de Referência e pela legislação pertinente, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 

cumprimento da finalidade pretendida com a contratação.  

7.4. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a execução do objeto, 

sem qualquer ônus adicional a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL.  

7.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do trabalho a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor.  

7.6. Atender às recomendações dos fabricantes, bem como obedecer às normas da ABNT atinentes ao 

assunto.  

7.7. Somente aceitar requisições de modelos previamente aprovados, em original, devidamente assinadas 

pelo responsável do Setor Administrativo.  

7.8. Executar o objeto de acordo com as normas regulamentadoras relativas à segurança do trabalho.  

7.9. Apresentar a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, quando for o caso, a relação nominal 

dos empregados que adentrarão o local de execução do objeto.  

7.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL.  

7.11. Relatar a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL toda e qualquer irregularidade verificada 

no decorrer da execução do objeto.  

7.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do objeto.  
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7.13. Atender as solicitações da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL quanto à substituição 

dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Gestor/Fiscal do Contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do objeto.  

7.14. Assumir inteira responsabilidade pela perfeita entrega do objeto e cumprimento dos prazos e 

especificações técnicas aqui estabelecidas.  

7.15. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. 

7.16. Efetuar a troca, dentro do prazo estipulado, dos componentes que estiverem em desacordo com as 

especificações e condições aqui estabelecidas ou que apresentem algum vício, defeito ou incorreção de 

fabricação, sem qualquer ônus para a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. 

7.17. Não subcontratar, em hipótese alguma, o objeto deste Termo de Referência.  

7.18. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade a outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos ou quaisquer outros;  

7.19. Responder integralmente pelas perdas e danos que vier a causar a CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA/AL ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, na execução 

do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, com fundamento no art. 70 da Lei nº 8.666/93.  

7.19.1. Não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força 

maior, desde que devidamente comprovado e justificado através de comunicação escrita.  

7.20. Responsabilizar-se pela qualidade dos combustíveis fornecidos e dos produtos utilizados, sob pena 

de responder pelos danos que venham a causar aos veículos do CONTRATANTE.  

7.21. Responsabilizar-se exclusivamente por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL.  

7.22. Responsabilizar-se exclusivamente por todos os tributos, impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e para fiscais que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do fornecimento. 

7.23. Responsabilizar-se exclusivamente por todas e quaisquer obrigações e compromissos contraídos com 

quem quer que seja para a fiel execução do fornecimento. Não se vinculando aa CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARAPIRACA/AL, a qualquer título, nem mesmo solidariamente.  

7.24. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12, 13, e 17 a 

27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90).  

7.25. Manter durante toda a vigência do contrato das condições de habilitação.  
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7.26. Cumprir com as demais obrigações previstas neste Termo de Referência, no Edital e nos eventuais 

contratos.  

7.27. Indicar preposto para representá-la durante a execução do objeto.  

7.28. Providenciar o encaminhamento dos veículos do CONTRATANTE para outro estabelecimento 

congênere, dentro do raio de limitação deste Termo de Referência, isto é, 05 (cinco) km da sede do 

CONTRATANTE, quando da falta de combustíveis em seu estabelecimento ou ocorrer qualquer outro 

problema que impossibilite o abastecimento, até que a situação do seu estoque seja regularizada, não 

cabendo quaisquer ônus para o CONTRATANTE. 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. Para fins de pagamento, será utilizado o valor MÉDIO de preços levantado pela ANP – Agência 

Nacional de Petróleo, para o Estado de Alagoas, do mês anterior ao faturamento da nota fiscal, e sobre este 

valor será aplicado o desconto percentual objeto do contrato. 

 

8.1.1. Os preços médios ao consumidor praticados pelos postos revendedores em Alagoas, indicado 

na Tabela Mensal – Resumo II “Consulte os Preços dos Combustíveis – Levantamento de Preços – 

Mensal– Resumo II – Alagoas” da Agência Nacional de Petróleo – ANP, referente ao mês anterior 

ao da data de faturamento da nota fiscal. Sobre o preço constante da tabela será aplicado o 

percentual de desconto ofertado na proposta da licitante vencedora. 

8.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente apenas ao valor 

total do que foi efetivamente fornecido no mês com aplicação do percentual de desconto concedido 

na proposta vencedora sobre os preços dos combustíveis. 

 

8.2. O pagamento dos produtos fornecidos pela CONTRATADA será efetuado pelo CONTRATANTE 

através de depósito, por meio de Ordem Bancária para a conta corrente da licitante vencedora, no banco e 

respectiva agência mencionadas em sua proposta, e após o atesto da Nota Fiscal pelo Gestor/Fiscal do 

contrato. 

 

a) Na falta do Gestor/Fiscal do contrato o atesto será realizado pela Diretoria Administrativa. 

 

8.3. O pagamento será efetivado após a verificação da regularidade fiscal junto ao SIAFEM e com a 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Das Autorizações para fornecimento dos combustíveis, 

b) Ofício solicitando o pagamento; 

c) Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 

d) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011; 

f) Certidões Negativas de Débitos junto as Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio sede do 

licitante. 

8.4. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do 

atesto da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios. 

8.5. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da Ordem de Bancária na unidade bancária. 

8.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, na pendência de qualquer uma das situações 

abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

a) A falta de atesto pelo Gestor/Fiscal do contrato ou de outro servidor competente, em relação ao 

cumprimento do objeto deste contrato, das notas fiscais emitidas pela CONTRATADA; 
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b) Na hipótese de estarem os documentos discriminados no subitem 11.2, com a validade expirada, o 

pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não cabendo 

ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento. 

 

09. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

09.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão, mas não se resumirão, na 

verificação do fornecimento dos produtos e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido pelo Gestor/Fiscal do contrato. 

09.2. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do presente Termo de Referência, deverão 

ser prontamente atendidas pelo CONTRATADO sem qualquer ônus a CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA/AL.  

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. Os licitantes poderão entrar em contato com a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL 

pelo e-mail: cplcamaraarapiraca@gmail.com, para dirimir dúvidas quanto ao serviço a ser contratado.  

10.2. A prestação dos serviços NÃO gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA 

e a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta.  
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ANEXO II 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

 
 

 

Através  deste  termo  de  credenciamento  a  empresa constitui como

representante  o  Sr.(a)     ,  portador (a)  do  documento  de  identidade  nº

                 e  inscrito(a)  no  CPF  sob  o  nº , para  participar  da  licitação  acima

 

referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial, 

assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos 

inerentes ao certame. 

 
 

Arapiraca/AL,         de _                              de 2020. 
 
 
 
 
 

 

Nome e assinatura com firma reconhecida do representante legal da empresa 

 
Empresa: 

 

CNPJ nº    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.:  No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou 

documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representação da 

empresa.
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ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
 
 
 
 
 

A  empresa ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº                                           ,

por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _                                       , portador(a) do documento 

de  identidade  nº ,  inscrito(a)  no  CPF  sob  o  nº  , declara  sob  as

penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa 

de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a 

quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo. 

 

 
 

 

Arapiraca/AL,         de _                              de 2020. 
 
 
 
 

 
 
 

Nome do representante legal da empresa 

 
Empresa: 

 

CNPJ nº   
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ANEXO IV 

 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 

 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro     que      a      empresa , inscrita no CNPJ sob o nº

 

                                                           , cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital 

de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob pena de 

responsabilização nos termos da lei. 

 
Arapiraca/AL,         de _                              de 2020. 

 
 
 
 

 

Nome do representante legal da empresa 

 
Empresa: 

 

CNPJ nº   
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ANEXO V 

 

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

 

(MODELO) PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

 

 
 

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não empregamos 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade. 

 

 
 

Arapiraca/AL,        de _                              de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 

Nome do representante legal da empresa 

 
Empresa: 

 

CNPJ nº   
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ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE (MODELO)  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

 
 
 
 
 
 

 
Declaramos para os fins de direito, que a empresa                                        , inscrita no CNPJ sob o nº 

 

                                           que  a  empresa  citada  acima    NÃO  se  encontra  declarada  inidônea  para 

licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito 

Federal. 

 

 
 

Arapiraca/AL,         de _                              de 2020. 
 
 
 
 

 

Nome do representante legal da empresa 

 
Empresa: 

 

CNPJ nº   
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ANEXO VII 

 
MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

 
Contrato que entre si celebram a Câmara Municipal de 

Arapiraca/AL e a empresa                           ,  na qualidade       

de       contratante       e       contratada, respectivamente, 

para  o  fim  expresso nas cláusulas que o integram. 

 
 
A Câmara Municipal de Arapiraca/AL,  com  sede  à  Rua  José  Jailson  Nunes,  s/n,  Santa  Edwirges, 

Arapiraca/AL,   CEP:   57.310-255,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   nº   24.177.362/0001-10,   neste   ato 

representado por seu Presidente, Sr.                                                                  , portador do CPF-MF nº                                        
e RG nº                      /     , doravante denominado CONTRATANTE e, de

outro lado, a empresa 

o nº                                          , com sede na 
, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 

,                                ,                         ,

                               /     ,  por  seu  representante  legal,  Sr.                                           ,  Sócio-Gerente, 

RG  nº                         ,  CPF  nº                                         ,  doravante  denominada  CONTRATADA, 

resolvem firmar o presente contrato, nos termos  do procedimento licitatório nº       /2020 do Pregão 

Presencial nº 005/2020, Processo Administrativo nº                                             , tudo de acordo com a 

Lei  nº  8.666/1993  e  Lei  nº  10.520/2002,  que  se  regerá  mediante  as  Cláusulas  e  condições  que 

subseguem. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

 
1.1 - Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de                    , 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Dos Documentos Integrantes 

 
2.1 - Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão 

Presencial nº 005/2020, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independente de 

sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – do preço e da forma de reajuste 

 

 
3.1 – O valor global do presente contrato é de R$          (xxxx), considerando o maior percentual de 

desconto ofertado na proposta da CONTRATADA de xx% (xxxxxxxxxxxx) para o fornecimento dos 

combustíveis, conforme quadro abaixo:  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 

A B 

PREÇO 

MÁXIMO 

UNITÁRIO R$ 

PERCENTUAL DE 

DESCONTO OFERTADO 

sobre o preço máximo de 

combustível 

01 

Gasolina Comum (conforme 

especificações regulamentadas 

pela Resolução ANP nº 57, de 

20/10/2011). 

L 5.000 

 

 ___% 
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3.2 – Os preços são fixos e irreajustáveis, sendo permitido o reequilíbrio econômico-financeiro, na forma 

da lei. 

 

3.3 -  O preço a ser pago coincide com o preço definido no relatório  de  preços  após  os  lances  do 

Pregão,  e  nele  estão  inclusos  todas  as  espécies  de  tributos,  diretos  e  indiretos,  encargos  sociais, 

seguros, fretes, combustíveis, hospedagem, alimentação, material, mão-de-obra e quaisquer despesas 

inerentes à prestação dos serviços. 

 

  CLÁUSULA QUARTA - Das Condições de Pagamento 

 

4.1 – Para fins de pagamento, será utilizado o valor máximo de preços levantado pela ANP – Agência 

Nacional de Petróleo, para o Estado de Alagoas, do mês anterior ao faturamento da nota fiscal, e sobre 

este valor será aplicado o desconto percentual objeto do contrato. 

 

4.1.1. Os preços médios ao consumidor praticados pelos postos revendedores em Alagoas, indicado 

na Tabela Mensal – Resumo II “Consulte os Preços dos Combustíveis – Levantamento de Preços – 

Mensal– Resumo II – Alagoas” da Agência Nacional de Petróleo – ANP, referente ao mês anterior 

ao da data de faturamento da nota fiscal. Sobre o preço constante da tabela será aplicado o 

percentual de desconto ofertado na proposta da licitante vencedora. 

4.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente apenas ao valor 

total do que foi efetivamente fornecido no mês com aplicação do percentual de desconto concedido 

na proposta vencedora sobre os preços dos combustíveis. 

 
4.1.3. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal, sem
rasuras ou emendas, que deverá ser encaminhada em nome do(a) 

descriminação do(s) produtos, anexando os documentos de regularidade fiscal. 

 
4.1.4 Os pagamentos somente serão efetuados após os atestes dos setores competentes. 

, com a

 

4.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela Administração, o 

valor  devido  será  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 fórmulas: 

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 

 

4.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 

revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 

 
4.4 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/1964 

 
 



Câmara Municipal de Arapiraca 
Casa Legislativa Vereadora Herbene Melo 

_ 

 

       Página 27 de 31 
 

 

4.5 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para 

correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação 

da nova fatura, devidamente corrigida. 

 
4.6 – A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL poderá deduzir do pagamento importâncias que 

a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual. 

 
4.7 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária da contratada, ficando sob sua 

responsabilidade, informar os dados bancários bem como arcar com todas as despesas bancárias advindas 

da transação do deposito 

 

4.8 - O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL somente será feito conforme determinado no 

item anterior, sendo expressamente vedada à empresa contratada a cobrança ou desconto de duplicatas 

por meio da rede bancária ou de terceiros. 

 
CLÁUSULA QUINTA - Dos Recursos Orçamentários 

 
5.1 -  Os recursos orçamentários destinados à execução do presente contrato correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias consignadas no orçamento para o exercício de 2020: 

 

  Funcional Programática: XXXXXXXXXXXXXXXX - ______________________________________ 

  Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXX - ______________________________________ 

 

CLÁUSULA SEXTA - Do Prazo de Início e da vigência do Contrato 

 
6.1 – O prazo para início do fornecimento se dará a partir da publicação do presente contrato, mediante 

o recebimento das Autorizações de fornecimento, sendo encerrado em  31/12/2020,  devendo  a 

publicação ocorrer na forma do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993; 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Das entregas 

 
7.1 – Os produtos deverão ser entregues de acordo com o previsto no item anterior e observadas todas as 

condições estabelecidas no item XIII do Edital. 

 
CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades e Sanções 

 
8.1. - A empresa deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços 

do objeto adjudicado, sujeitando-se as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, 

bem como pelo art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 

 
a) Para os efeitos do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, fica estabelecida a multa cominatória de 10% (dez por 

cento) sob o valor global da proposta final apresentada, a ser aplicada em caso de descumprimento de 

qualquer das cláusulas contratuais celebradas; 

 
b) Pelo não prestação dos serviços do objeto licitado após assinatura do contrato, multa de 5% (cinco por 

cento) do valor global do contrato, limitado a 15%, e nessa hipótese, poderá ainda a CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL revogar o contrato e convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para fazer o fornecimento do objeto, nas  mesmas  condições  propostas  pelo primeiro 

classificado; 
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c)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 

aplicou a penalidade, o que será concedido sempre que a  CONTRATADA  ressarcir  à  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  ARAPIRACA/AL  pelos  prejuízos  resultantes  e  depois  de  decorrido  o  prazo  da 

sanção  aplicada.  A "declaração de inidoneidade" é competência exclusiva do Presidente da Câmara 

Municipal de Arapiraca, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 

dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 

aplicação. 

 
CLÁUSULA NONA - Da Rescisão 

 
9.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e 

as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento. 

 
9.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

 

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos, ou prazos; 

 
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

 
III -  A lentidão do seu cumprimento, levando  a  administração  a  comprovar  a  impossibilidade,  da 

conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

 
IV - O atraso injustificado para entrega dos produtos. 

 

V - A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARAPIRACA/AL; 

 

VI -  A sub-contratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação. 

 

VII -  O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 

VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

IX - A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  

 

X - A dissolução da sociedade; 

 

XI -  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 

CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

 

XII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 

 

XIII -  A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 
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XIV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos 

fornecimentos já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 

até que seja normalizada a situação; 

 

XV - A supressão, por parte da Administração, da prestação dos serviços, acarretando modificação do 

valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 
9.2.1.  A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de 

justificativa fundada, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
9.3. - A rescisão do contrato poderá ser: 

 
I -  Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados neste Contrato; 

 
II - Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a administração. 

 

III - Judicial, nos termos da legislação. 

 
9.3.1   -   A   rescisão   administrativa   ou   amigável   deverá   ser   precedida   de   autorização   escrita   

e fundamentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Arapiraca/AL. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Responsabilidade das Partes 

 
10.1 - Compete à Contratada: 

 
a)  Entregar os produtos de acordo com as condições e prazos propostos e  dentro  do  período  de vigência 

da contratação; 

 

b) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante; 

 

c) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações  assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 

55, da Lei nº 8.666/1993 e alterações; 

 
10.2 - Compete à Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula terceira, nos termos deste instrumento; 

 

c) Designar servidor ou comissão, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da contratação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Acompanhamento e da Fiscalização 

 
11.1 - A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente designado 

pela Administração, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e designará servidor ou comissão, na 

hipótese do inciso I, “b” do art. 73 da Lei nº 8.666/1993 que deverá atestar definitivamente a prestação 

dos serviços, observadas às disposições deste Contrato. 
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11.2 - O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que 

forem verificadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento 

de notificação, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos Aditamentos 

 
12.1. - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Legislação Aplicável 

 
13.1.  -  Aplica-se à execução deste Termo contratual em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Publicação 

 
14.1. - O presente Contrato será publicado na imprensa oficial, dando-se cumprimento ao disposto no 

artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993, correndo a despesa por conta da contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do Foro 

 
15.1. -  Fica eleito o foro da cidade de Arapiraca/AL, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 

Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

15.2. - E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado 

conforme. 

 

 

Arapiraca/AL,          de                               de 2020. 
 

 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA 

Jário Marques de Barros 

Presidente 

CONTRATANTE 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS 

 

NOME: .................................................. 

CPF N°: ................................................. 

  

NOME: ........................................................ 

CPF N°: ....................................................... 
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ANEXO VIII 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
 

 
 

DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO INSERIR NO 

ENVELOPE DE “HABILITAÇÃO” 

 

 
 

NOME DO RESPONSÁVEL PELA LICITANTE:    
 

Nº      DE      IDENTIDADE/      ÓRGÃO      EMISSOR      DO      RESPONSÁVEL      PELA      
LICITANTE: 

 

 
 

CPF DO RESPONSÁVEL PELA LICITANTE: _ 

NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL:

 

CONDIÇÃO JURÍDICA DO REPRESENTANTE: 
 

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELA LICITANTE: 
 

INDICAÇÃO DO PREPOSTO: (NOME COMPLETO, CPF e CARGO) 

 
DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA (CREDOR) 

 
NOME COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 

CNPJ DA PESSOA JURÍDICA: 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: E-MAIL: TEL: 

BANCO                     AGÊNCIA Nº NÚMERO DA CONTA:   

 

 
 
 

(Local e Data) 

 Assinatura e Carimbo 


