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Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
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CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390
Modalidade: EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº. 01/2021.
Processo Administrativo N° 01/2021.
CRITÉRIO DE ESCOLHA: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina, Óleo S10 e Óleo Diesel comum),
para atender as demandas dos Fundos e Secretarias do Município de Cachoeira, conforme
descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes dos
ANEXOS, parte integrante deste instrumento convocatório.
O Município de Cachoeira através do Comissão Provisória de Licitação, considerando a
necessidade de contratação de fornecedor de combustíveis em caráter emergencial, nos
termos do inciso IV do artigo 24 da lei 8.666/93, porquanto a licitação, que trata do mesmo
objeto se encontra em andamento, considerando tratar-se de fornecimento de bem de
consumo essencial e indispensável ao regular funcionamento dos Fundos e das Secretarias
do Município de Cachoeira, considerando os princípios da razoabilidade, economicidade,
transparência, concorrência e proporcionalidade, torna público para conhecimento de
interessados o presente Chamamento Público Simplificado visando a seleção de proposta de
menor valor, nos termos do Anexo Único do presente Ato Convocatório.
1. As propostas serão recebidas de forma presencial ou através do e-mail:
licitacachoeira2021@gmail.com, nos dias 05.01.2021 (das 08:00h às 14:00h) e 06.01.2021
(das 08:00 às 12:00h), e o resultado da seleção de melhor proposta será divulgado em
06.01.2021 (a partir das 14:00h).
2. As proponentes interessadas deverão anexar a proposta todas as certidões e documentos
que demonstram a regularidade fiscal e jurídica (Certidão FGTS, Receita Federal, Estadual,
Municipal, CNDT, CNPJ, Contrato Social e Documentos dos Sócios).
3. As condições de execução do objeto se fundam nos termos dos Anexos I, II e III deste
Instrumento.
4. Prazo previsto para contratação: até 60 dias. A vigência até conclusão do processo licitatório
que trata do mesmo objeto.
5. Poderão participar do presente Processo as empresas que apresentem CNAE compatível
com o objeto a ser contratado, sem prejuízo da adequada habilitação e regularidade já
exigidas.
6. Maiores informações pelo e-mail: licitacachoeira2021@gmail.com
7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Cachoeira, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
8. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Comissão de Licitação com base na
Lei 8.666/93.
Cachoeira - Bahia, 04 de janeiro de 2021.

JENIVALDO FERNANDES DE VASCONCELOS
PRESIDENTE
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO
1.1 – O objeto deste Termo é elaborar diretrizes para a aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina
comum, Óleo S10 e Óleo Diesel comum), para atender as demandas dos Fundos e Secretarias do
Município de Cachoeira, segundo as condições previstas neste Termo de Referência.
2 – JUSTIFICATIVA
2.1 – A solicitação justifica-se pela necessidade de aquisição de combustível para manutenção dos
veículos da frota que atende as demandas dos Fundos e das Secretarias do Município, e visa dar
cumprimento as suas rotinas administrativas. Com vistas a dar celeridade ao processo de fornecimento
o estabelecimento/posto deverá fornecer os combustíveis na Sede do Município de Cachoeira.
2.2 – A justificativa da presente exigência possui como razões de ordem econômica que visa o bem do
interesse público, tendo em vista o princípio da economicidade, haja vista que o fornecimento do objeto
em locais de maiores distâncias resultaria no aumento de despesas tornando o preço final do
combustível mais caro. Assim, no presente caso é possível a Administração delimitar uma distância
máxima do estabelecimento do fornecedor a ser contratado, no caso aqui, será os limites urbanos do
Município de Cachoeira, pois, conforme sua distância, os gastos com os deslocamentos dos veículos
até o posto seriam prejudiciais ao interesse público. Logo, a delimitação de distância dentro da qual o
licitante deverá fornecer o produto se caracteriza como uma condição de participação, a qual constitui
um “pré-requisito” indispensável à participação do certame licitatório, ou seja, para participar o
fornecedor deverá declarar que fornecerá os combustíveis na sede do Município. Nesse contesto se
pretende compatibilizar a exigência com o princípio da economicidade, que preceitua o atendimento do
interesse público com a menor onerosidade aos recursos públicos, e também com o princípio da
razoabilidade, o qual estimula o uso do bom senso e da razão, no sentido de serem utilizados critérios
racionais para decidir acerca de alguma situação, tendo sempre em vista os seus fins. Mesmo
comprometendo a competitividade do certame, estas condições de participação são indispensáveis
para a garantia da execução do objeto e, consequentemente, do interesse púbico.
3 – ESPECIFICAÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS, QUANTIDADES E VALORES
3.1. As especificações, quantidades e valores são os dispostos nos itens a seguir:
ITEM
01
ITEM
02
ITEM
03

DESCRIÇÃO

UNIDADE
Litros

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Gasolina comum

Óleo S10
DESCRIÇÃO
Óleo diesel S500

QUANTIDADE
40.000
QUANTIDADE
ESTIMADA

Litros

40.000

UNIDADE
Litros

QUANTIDADE
20.000

3.2. Os preços podem sofrer alterações, conforme políticas de preços do Governo Federal, portanto,
os valores acima são de referência, podendo oscilar para cima ou para baixo.
4 – DA HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR
4.1 – O Fornecedor estabelecimento/posto deverá estar em dia com todas as normas de fiscalização e
habilitação para fornecer o combustível, objeto a ser contratado.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 – Efetuar o pagamento das Notas Fiscais correspondentes às quantidades efetivamente entregues,
devidamente atestadas pelo Acompanhante da Ata, obedecendo aos prazos estabelecidos no edital.
5.2 – Rejeitar, no todo ou em parte, os combustíveis entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pela Contratada.
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5.3 – Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do edital
e da proposta;
5.4 – Notificar o fornecedor, por escrito, irregularidades constatadas nos combustíveis fornecidos, para
que sejam substituídos;
5.5 – Verificar se os combustíveis estão sendo entregues dentro das normas estabelecidas pela
Agencia Nacional de Petróleo (ANP). Em caso de descumprimento das normas estabelecidas pela
ANP, o Município poderá recusar os combustíveis.
6 – DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA
6.2.1 – Fornecer o objeto nas especificações contidas neste Termo de Referência;
6.2.2 – Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de
qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso
de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes do fornecimento e
de qualquer tipo de demanda.
6.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todo fornecimento, objeto da presente
ata, com perfeição e acuidade.
6.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando
ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em
serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
6.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
6.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.
6.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
6.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratado.
7 – PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO FUTURO CONTRATO.
7.1 – Visando à aquisição do objeto deste Termo, o Município deverá indicar um preposto pra proceder
a fiscalização do objeto.
7.2 – Nos termos do art. 67, § 1º da Lei nº 8.666, de 1993, este órgão público designará um
representante para acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos combustíveis, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento e determinando o que for necessário à
regularização das falhas observadas.
7.3 – Os combustíveis poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo à custa do
fornecedor.
8 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
8.1 – As aquisições dos combustíveis de que trata o presente Termo de Referência, ocorrerão por conta
de recursos orçamentários para o ano de 2021, destinado para tal fim, sobre provisão de crédito no
Orçamento Vigente.
8.2 – As aquisições onerarão o orçamento dos Fundos e das Secretarias do Município.
9 - DO MODO DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO
9.1 - A cada fornecimento de combustível, deverá ser preenchida uma requisição específica a ser
fornecida pelo responsável pela frota, contendo o quantitativo de litros abastecidos, data,
quilometragem, a placa do veículo e o valor unitário e total. O frentista preencherá o documento na
presença do motorista e assinado por ambos.
9.2 - O preço máximo a ser pago pelo Município será o resultante do processo de contratação, exceto
quando o preço da bomba, à vista, no dia do abastecimento, for inferior ao preço licitado, que, neste
caso, será o valor à vista.
9.3 - No dia 25 de cada mês, todos os comprovantes de abastecimento deverão ser enviados para
conferência, juntamente com a Nota Fiscal. O fornecimento de combustíveis será atestado somente
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após conferência dos comprovantes de abastecimento e da Nota Fiscal pelo Setor competente do
Município.
10 - DA PERIODICIDADE DO ABASTECIMENTO
10.1 - Os veículos da frota que servem o Município deverão ser abastecidos quando necessário,
diariamente ou não, inexistindo uma frequência definida, uma vez que o consumo de combustível está
condicionado à utilização de cada veículo ou máquina.
11 - DO LOCAL DE ABASTECIMENTO
11.1 - O local de abastecimento a ser realizado pelo futuro contratado, deverá ser nos limites urbanos
da sede Municipal.
11.2 – Não será permitido o abastecimento em outro posto, que não seja vinculado ao posto contratado.
11.3 – Será expressamente vedado a subcontratação do objeto deste Termo.
12 - DAS NORMAS DE SEGURANÇA
12.1 - As normas de segurança de abastecimento deverão ser rigorosamente cumpridas pela empresa
fornecedora, e atenderem as Resoluções definidas pela ANP e demais legislações correlatas.
13 – VALIDADE DO FUTURO CONTRATO
13.1 – O prazo de validade do CONTRATO será de até 02 (dois) mês, o até finalizar o quantitativo
licitado.
13.2 – A quantidade foi estimada para um período de trinta dias.
14 – DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
14.1 - O prazo de fornecimento será de no máximo 06 (seis) horas, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
14.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que forneceu os
combustíveis, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos combustíveis.
14.2.1 – O fornecimento será feito ao preposto da Policlínica, em local próprio da fornecedora,
constante da ordem de fornecimento, sem prejuízo dos termos dos itens 09, 10 e 11, acima.
14.3 - Todo e qualquer fornecimento de combustíveis fora do estabelecido neste Termo de Referência
será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará
prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas
também, as sanções previstas neste edital.
15 - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
15.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias subsequente a data dos fornecimentos, com
base nas ordens de fornecimento expedidas pelo Município no período;
15.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Município, a nota fiscal e/ou fatura do(s)
combustíveis entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do
Município e, conter o número do empenho correspondente;
15.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) combustíveis entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão)
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
a – 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. A
mesma poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 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;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – 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. A mesma pode
ser retirada no site: www.inss.gov.br;
e – 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;
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f - 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;
15.4 – Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos
por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro
rata dia.
16 – DOS REAJUSTES DOS PREÇOS:
16.1. Os preços poderão sofrer reajustes conforme políticas de preços praticados pelo Governo
Federal, e reguladas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).
16.2. Para que seja efetuado o reajuste será necessário que o fornecedor comprove através de notas
fiscais de compra do combustível com um mesmo distribuidor demonstrando a diferencia de preços,
pela qual será calculado o porcentual do reajuste.
16.3. Poderá, caso ocorra, haver redução dos preços dos combustíveis, caso ocorra variação negativa
dos preços.
17. DAS PENALIDADES:
17.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de contratante, as
licitantes, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de
5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
17.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
17.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
18.1 O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e normativas
aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência do Município de Cachoeira.
Cachoeira, 04 de janeiro de 2021.

ROBERVAL DE FARIAS ARAUJO JUNIOR
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
CHAMADA PÚBLICA ° 01/2021

Ao Município de Cachoeira
A/C Sr(a). Presidente da Comissão de Licitações;

EMPRESA: ______________________________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________
TELEFONE:_________________________________ CEL: ________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: ____________________________ DIAS. (não inferior a 60 (sessenta)
dias).
Objeto: aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina comum, Óleo S10 e Óleo Diesel comum), para
atender as demandas dos Fundos e Secretarias do Município de Cachoeira - Bahia, conforme descrição
abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

Gasolina comum
01
VALOR TOTAL R$
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Litros

40.000

UNIDADE

Óleo S10
02
VALOR TOTAL R$
ITEM

UNIDADE

DESCRIÇÃO

Óleo diesel S500
03
VALOR TOTAL R$

QUANTIDADE
ESTIMADA

Litros

40.000

UNIDADE

QUANTIDADE

Litros

20.000

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem
como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e
descarga, impostos, obrigações entre outros.
Localidade e data:
_____________________
Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente
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MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO QUE
ENTRE
CELEBRAM O MUNICÍPIO
CACHOEIRA E A EMPRESA ....

SE
DE

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, CNPJ: ........................, ..............., estabelecida na ..........., Nº...........,
............., ........., CNPJ n°..........................., doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado por sua Prefeita, a Sra. ................, portadora da carteira de identidade RG n° ................,
inscrita no CPF sob o n° ......................., brasileira, residente e domiciliada à ..................., nº ....... Centro, e de outro lado a Empresa ..............., estabelecida na ..........., Nº..........., ............., ........., CNPJ
n°..........................., denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr .....................,
portador da carteira de identidade RG n°..... , inscrito no CPF sob o n°..................., , nos termos do Art.
15 da Lei n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei n° 8.883/94, Lei n° 10.520/2002, e
demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da Chamada Pública nº01-/2021, conforme
consta do processo Administrativo nº ............../2021, firmam o presente Contrato, obedecidas às
disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 – O objeto do presente, é a aquisição de ......................................, conforme modelo discriminados
na Chamada Pública 01/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 - O prazo de vigência do presente contrato será até ....... de .................. de 2021, contado a partir
da data de assinatura do mesmo, ou até o fornecimento dos combustíveis ora licitados, o que primeiro
ocorrer, para fornecimento parcelado e/ou na medida da necessidade do Órgão Licitante.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação das
respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas pelo Município.
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente qualquer obrigação
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de preços ou correção monetária.
3.3 - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de
prova de Regularidade com os seguintes Órgãos:
a) 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;
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 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;
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d) 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;
e) 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)
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(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;
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1 - A contratante pagará à contratada a importância de R$......... (..........................), para o Item .......,
conforme Chamada Pública nº01/2021, que para efeito legal passa a ser o valor do presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS
5.1 - Os preços propostos, resultantes da Chamada Pública 01/2021, poderão ser reajustados.
5.1.1 - Os preços poderão sofrer reajustes conforme políticas de preços praticados pelo Governo
Federal, e reguladas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).
5.1.2 - Para que seja efetuado o reajuste será necessário que o fornecedor comprove através de notas
fiscais de compra do combustível com um mesmo distribuidor demonstrando a diferencia de preços,
pela qual será calculado o porcentual do reajuste.
5.1.3 - Poderá, caso ocorra, haver redução dos preços dos combustíveis, devido a variação negativa
dos preços.
5.1.4 - É vedado ao fornecedor interromper o fornecimento dos combustíveis, sendo o referido obrigado
a continuar as entregas enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando nesse
caso sujeita às penalidades previstas na Cláusula Décima.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 - Os recursos para a aquisição dos combustíveis especificados na Cláusula 01 são oriundos da Lei
Orçamentária n.º ......./........., sob as seguintes dotações:
................................
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO
7.1 - O fornecimento dos itens constantes do Anexo I da Chamada Pública n.º01/2021, será prestado
de forma parcelada, em até 06 (seis) horas, mediante a apresentação de AUTORIZAÇÃO, através de
“Ordem de Fornecimento” emitida pelo Município, com controle feito pelo mesmo.
7.2 - Ao Município reserva-se o direito de exigir a substituição do combustível entregue fora da
qualidade solicitada, bem como alterar o quantitativo para menos, dentro das necessidades do
Município, obedecidas as normas legais vigentes.
CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1 – DO CONTRATANTE
8.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
8.1.2 – Aplicar a CONTRATADA as penalidades, quando for o caso;
8.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
8.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
8.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
8.2 – DA CONTRATADA
8.2.1 – Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, durante toda a vigência deste Contrato, informando a Contratante a ocorrência
de qualquer alteração nas referidas condições.
8.2.2 – Cumprir integralmente as obrigações assumidas.
8.2.3 – Fornecer os combustíveis com pontualidade, bem como atender as demais condições
estabelecidas.
8.2.4 – Fornecer os combustíveis em estrita conformidade com as especificações contidas no Termo
de Referência anexo I, do Edital de Chamada Pública 01/2021, à qual se vincula, não sendo admitidas
retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas.
8.2.5 – Responsabilizar-se pelo fornecimento dos combustíveis, que devem estar em conformidade
com as normas ambientais, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos
que, dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar á contratante e a terceiros.
8.2.6 – Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em
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consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
8.2.7 – Comunicar, imediatamente e por escrito, ao Município, qualquer anormalidade verificada,
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.
8.2.8 – Permitir o acompanhamento da entrega por servidores da contratante, quando essa julgar
necessário.
8.2.9 – Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da licitação.
8.2.10 – Garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos, de acordo com as especificações contidas
no Edital, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas
expensas, no total ou em parte, os combustíveis contratados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções ou mesmo má qualidade do combustível entregue.
8.2.11 – A contratada deverá comunicar imediatamente a contratante, a ocorrência de qualquer fato
que possa implicar no atraso da entrega do combustível.
8.2.12 – Responder integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros,
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
8.2.13 – Havendo divergência entre o combustível solicitado e o entregue, o fiscal do Contrasto efetuará
a notificação à empresa para que sejam sanadas as possíveis irregularidades no prazo a definir pelo
gestor.
8.2.14 – Executar diretamente nos termos da Legislação pertinente, os trabalhos necessários a
execução do objeto de que trata esse edital, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos
e prazos previstos.
8.2.15 – É de responsabilidade da contratada possuir em seu quadro, pessoal devidamente habilitado
para a função a ser exercida, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas
às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse
particular, como única empregadora.
8.2.16 – A contratada deverá observar rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do
trabalho.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
9.1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9.2 - A rescisão deste contrato poderá ser:
9.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;
9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do
CONTRATANTE; ou
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
9.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
CLÁUSULA DEZ - DA PUBLICAÇÃO
10.1 - Dentro de 20 (vinte) dias, contados da assinatura deste Contrato, a CONTRATANTE
providenciará a publicação de seu extrato no Órgão Oficial de divulgação do Município, de
conformidade com os Arts. 37, caput, da CF/88, § 1º c.c o art. 116, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA ONZE – DAS PENALIDADES
11.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas quanto ao fornecimento dos objetos
deste Contrato poderão ser aplicados ao licitante alternativa ou cumulativamente, garantida a prévia
defesa e o contraditório, as seguintes sanções:
11.1.1– Advertência;
11.1.2 – Multa de até 30% (trinta por cento) do valor total da proposta, a critério do Município e conforme
a gravidade do ato;
11.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
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11.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
11.2 - Em conformidade com o artigo 86 da Lei Federal n.º 8.666/93, o atraso injustificado na entrega
dos combustíveis, objeto deste Pregão sujeitará o licitante a multa de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre
o valor total proposto do item em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado
para a entrega do combustível.
11.3 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados às
detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na
forma da lei.
11.4 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais,
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações nela introduzidas, pela Lei Federal n.º
8.883/94.
CLÁUSULA DOZE – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E REGÊNCIA LEGAL
12.1- As alterações contratuais que se fizerem necessárias serão formalizadas através de Termo
Aditivo, não podendo as comunicações expedidas modificar qualquer aspecto substancial deste
Contrato.
12.2 - A Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis Federais n.º 8.883/94 e 9.648/98, regerá este Contrato
e a solução de litígios que eventualmente deles possam resultar.
CLÁUSULA TREZE – DO AUMENTO E DAS SUPRESSÕES
13.1 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto
no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
13.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários; e
13.1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto
as supressões resultantes de acordo entre as partes.
CLÁUSULA QUATORZE – DO FORO
14.1 - O foro do presente Contrato será o da Comarca de Cachoeira/Ba, excluído qualquer outro, ainda
que privilegiado.
E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três)
vias de igual teor e para o mesmo efeito que, após lido e achado conforme é assinado pela
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.
__________, _____ de ____________ de 2021.

__________________________________
Pela Contratante
Prefeita

__________________________________
Pelo Contratado

Testemunha 01: _________________________ CPF: _________________________

Testemunha 02: _________________________ CPF: _________________________
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