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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 062/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
A Prefeitura Municipal de Cairu, por meio de seu pregoeiro, torna público que se realizará a Licitação:
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2021. Tipo: Menor Preço por item. Tem como objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e
aquisição de combustíveis, fornecimento de cartão de combustível, para atender a frota do Município de
Cairu do Estado da Bahia, através de rede de estabelecimentos credenciados, com implantação e
operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico
com chip (tecnologia smart) ou cartão com tarja magnética, de acordo com especificações e
detalhamento, contidos no Termo de Referência Anexo I. Para participação da licitação ou simples
acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página www.licitanet.com.br.
As propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do dia 21/09/2021 até às 09h:00m do dia
23/09/2021, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 09h:00m (horário
de Brasília) do dia 23 de setembro de 2021.
PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS/OBRAS/SERVIÇOS: De acordo com o Edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Percentual de Taxa de Administração por Item.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.licitanet.com.br, www.cairu.ba.gov.br,
e, além do Edital, as informações complementares poderão ser solicitadas junto à Diretoria de Compras,
Contratos e Licitações, através do Setor de Licitações, nos dias úteis, na sala da Comissão Permanente
de Licitação, situada no Complexo Administrativo Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal
Deodoro, nº 03, Centro, nesta cidade de Cairu – Bahia, CEP 45.420-000, das 08:00HS às 12:00HS e das
13:00HS às 17:00HS, Telefones: (75) 3653–2151, Ramal: 214, ou por e-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br

Cairu - Bahia, 10 de setembro de 2021.

Carlos Benedito Guimarães da Silva
Pregoeiro Oficial

__________________________________________________________________________
Praça Marechal Deodoro, 03 – Centro – Tel: (75) 3653–2151
CAIRU/BA, CEP: 45420-000
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EDITAL Nº 062/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
Data de Abertura: 23/09/2021 às 09h00min
Site: https://www.licitanet.com.br (Sistema do Licitanet)
OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e
aquisição de combustíveis, fornecimento de cartão de combustível, para atender a frota do Município
de Cairu do Estado da Bahia, através de rede de estabelecimentos credenciados, com implantação e operação
de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico com chip
(tecnologia smart) ou cartão com tarja magnética, de acordo com especificações e detalhamento, contidos no
Termo de Referência Anexo I, que é parte integrante deste instrumento convocatório.
VALOR TOTAL ESTIMADO
R$ 1.021.940,00 (Um milhão, vinte um mil novecentos e quarenta reais)
Registro de
Vistoria
Instrumento Contratual
Forma de Adjudicação
Preços
NÃO
NÃO
TERMO DE CONTRATO
POR ITEM
Participação de empresas
Exige Amostra
Reserva Cota ME/EPP
ME/EPP
Sim
Não
Não
Prazo para envio da proposta/documentação
Até 2 horas após a convocação realizada pelo pregoeiro
OBSERVAÇÕES GERAIS
A disputa dar-se-á pelo ABERTO E FECHADO e os lances deverão respeitar o INTERVALO MÍNIMO estabelecido
no Termo de Referência.
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
Até 20/09/2021 para o endereço licitacao@cairu.ba.gov.br
IMPUGNAÇÕES
Até 20/09/2021 para o endereço licitacao@cairu.ba.gov.br

CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA
Pregoeiro
Decreto nº 503 de 02 de março de 2021
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(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
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EDITAL Nº 062/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2021
O Município de Cairu, por intermédio do Pregoeiro, designado pelo Decreto 503 de 02 de março de 2021, torna público
aos interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em
conformidade com a Lei 10.520/02, em sessão pública, por meio da INTERNET, através do site www.licitanet.com.br/,
que será processada e julgada de acordo com as disposições deste edital e de seus anexos, da Lei nº 10.520/2002, Decreto
nº 3.555/2000, Decreto Municipal n° 501 de 02 de março de 2021, Decreto Municipal n° 551 de 17 de março de 2021,
Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei
8.666/1993, na sua atual redação.
Acolhimento das propostas de preços: das 08h:00min do dia 21/09/2021 até as 09h:00min do dia 23/09/2021 (horário
de Brasília).
Data da disputa de preços: 23/09/2021 HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília).
Abertura das propostas: Às 23h15min do dia 23/09/2021.
Local: www.licitanet.com.br
Pregoeiro: Carlos Benedito Guimarães da Silva
E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br
1.
DO OBJETO
Constitui o objeto principal da abertura deste processo licitatório a Contratação de empresa para prestação de
serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecimento de cartão de
combustível, para atender a frota do Município de Cairu do Estado da Bahia, através de rede de estabelecimentos
credenciados,com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia de
cartão eletrônico com chip (tecnologia smart) ou cartão com tarja magnética, de acordo com especificações e
detalhamento, contidos no Termo de Referência Anexo I, deste Edital.

2.
REFERÊNCIA DE TEMPO
2.1.
Todas as referências de tempo deste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente,
o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.
2.2.
Os interessados deverão observar rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e abertura
da proposta, como também para o horário de início da disputa.
2.3.
O horário limite a ser computado para recebimento de documentos solicitados pelo pregoeiro será o comercial
(de 08h00min às 16h00min).
2.4. Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou qualquer outro fato superveniente, que impeça a realização da
licitação, será reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para a divulgação.
3.
DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste Pregão os interessados que atuem em ramo de atividade pertinente e compatível com
o objeto licitado, que atendam às exigências do Edital, e estejam credenciados no sistema “licitanet”, constante da página
eletrônica www.licitanet.com.br
3.2.
Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de
identificação e senha pessoal, obtidas junto ao sistema “licitanet”, também deverão informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.2.1. Para participação deste Pregão, o licitante deverá:
3.2.2. Manifestar, no próprio sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.2.3. Declarar em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos.
3.2.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do
Sistema, que atende aos requisitos do Art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
3.2.5. As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, requisitos constitucionais ou ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante a sanção prevista no Art. 7° da
Lei Federal N°. 10.520/2002.
3.3.
Não poderão participar deste Pregão:
3.3.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município de Cairu, durante o prazo
da sanção aplicada;
3.3.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
3.3.3. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado, durante o prazo da sanção aplicada;
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3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.3.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, recuperação extrajudicial, falência, sob
concurso de credores, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
3.3.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
3.3.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.3.8. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspensos ou que tenham sido declaradas
inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
3.4.
Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas e
empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n.º 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, licitantes que se
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.
3.5.
Conforme estabelecido na Lei Complementar 123/2006, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
3.5.1. Para usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006, a licitante que se enquadrar como
microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar-se como tal, devendo apresentar certidão que ateste o
enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por
intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simples nacional, podendo ser confrontado com as
peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.
3.5.2. O próprio sistema disponibilizará à licitante a opção de declarar-se como microempresa ou empresa de pequeno
porte. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará no decaimento do
direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei
supramencionada.
4.
DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450, de 2005), no através do site https://licitanet.com.br/.
4.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu
representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na
forma Eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005).
4.3.
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou o Município de Cairu, promotora
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.3º,
§ 5º, do Decreto nº 5.450, de 2005).
5.
5.1.

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes dotações:

UNIDADE
GESTORA

FONTE

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO

06/06

0000/0042

2.037

10/10

0002/0014

2.004/2.050/2.078/4.000

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA
33.90.30.00.00.00
33.90.39.00.00.00
33.90.30.00.00.00
33.90.39.00.00.00

6.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.
6.3.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.7.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.8.
A proposta de preço deverá ser apresentada, exclusivamente, no sistema eletrônico Licitanet, sendo
obrigatório, sob pena de desclassificação, o preenchimento do campo especifico do sistema contendo a especificação do
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objeto a ser fornecido, bem assim no campo próprio, o valor expresso em reais (R$) referente ao valor ofertado pelo
fornecimento do objeto, o qual incidirá durante toda a vigência do contrato, levando-se em consideração a moeda corrente
nacional;
6.9.
Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, a licitante concorda especificamente com as seguintes
condições:
6.9.1. Os serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constantes do Anexo I – Termo de
Referência;
6.9.1.1. Para que seja verificada a conformidade das especificações do objeto da proposta enviada pelo licitante com o
objeto desta licitação, A Proposta de Preços deverá ter indicação e descrição de forma detalhada das características do
objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos, com valor unitário
em reais e especialmente a Taxa de Administração, expressa em percentual (%) com, no máximo, 02 (duas) casas
decimais, e nele deverão estar inclusos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e
trabalhistas de todo o pessoal do fornecedor, como também fardamento, transporte de qualquer natureza,
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis,
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente,
incorram ou venham a incorrer direta ou indiretamente sobre o objeto licitado, em consonância com o Anexo II, modelo
de Proposta de Preços.
6.9.1.2. O valor da Taxa de Administração, expressa em percentual (%) com, no máximo, 02(duas) casas decimais,
admitido para o pagamento da prestação dos serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados,
respectivamente, com abastecimento através do sistema de gerenciamento da proponente.
6.9.1.3. Os valores da Taxa de Administração em percentual (%) cotados deverão ser referidos à data de
recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
6.9.1.4. Será aceita a apresentação de Taxa de Administração em percentual (%) não podendo ser superior a 4,92%
(quatro virgula noventa e dois por cento), sendo aceita taxa igual ou abaixo de zero (NEGATIVA).
6.9.2. O valor do serviço ou produto ofertado pela licitante será de sua exclusiva e total responsabilidade, não lhe
cabendo o direito de pleitear sua alteração.
6.9.3. No preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes ao serviço ofertado, como impostos, taxas,
fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias ao pleno e completo fornecimento do objeto deste certame.
6.10.
A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente
o compromisso de fornecer os serviços nos seus termos.
6.11.
A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou
qualquer outra condição não prevista no Edital.
6.12.
O valor proposto deverá ser cotado em moeda nacional, em algarismo e por extenso. Ocorrendo discrepância
entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.
6.13.
Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.14.
A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de aumentar o preço ou
desviar-se de obrigações previstas em legislação.
6.15.
A proposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem alternativas, emendas, rasuras
ou entrelinhas; com todas as folhas rubricadas, exceto a última, que deve ser assinada pelo representante legal da
empresa, e dela devem constar:
6.15.1. Razão social do proponente, endereço, CNPJ, número da conta corrente, Agência e respectivo banco e, se possuir
número de telefone e endereço eletrônico (e-mail).
6.15.2. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias;
6.15.3. As propostas deverão conter, ainda, a indicação da marca dos itens que compõe, sendo que a ausência destas
informações poderá acarretar a desclassificação do licitante.
6.16.
Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas no presente Edital e a descrição
publicada no sistema eletrônico licitanet, prevalecerão as constantes deste Edital.
6.17.
O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da empresa proponente deverá ser o mesmo da que efetivamente
fornecerá os serviços objeto da presente licitação.
6.18.
O preenchimento da proposta deverá conter:
6.18.1. Valor unitário e total do item;
6.18.2. Marca dos itens.
6.19.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.20.
Serão desclassificadas NO FINAL DA DISPUTA, as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital, que consignarem taxa de administração superior a 4,92% (quatro virgula noventa e dois por cento) ou com taxas
manifestadamente inexequíveis. Essas são assim consideradas as taxas que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes
de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, valor indicado no Anexo I deste Edital de licitação;
6.21.
As propostas deverão prever e especificar o período de garantia dos serviços;
6.22.
A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados;
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6.23.
A licitante vencedora deverá disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, rede de postos de abastecimento
credenciados e equipados para aceitar transações com os cartões eletrônicos, ou transações via internet, dentro do Estado
da Bahia atendendo as demandas do Termo de Referência – ANEXO Ideste Edital;
6.24.
A licitante vencedora dos itens respectivo deverá disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, a(s) rede(s)
credenciada(s) para abastecimento de combustível da frota, contemplando, dentro do Estado da Bahia, no mínimo, as
seguintes cidades: Salvador, Feira de Santana, Santo Antonio de Jesus, Itabuna, Jequié, Nilo Peçanha, Taperoá, Ituberá
e Valença.
6.25.
O MUNICÍPIO DE CAIRU poderá solicitar a qualquer tempo credenciamento de novos estabelecimentos
7.
INEXIQUIBILIDADE DA PROPOSTA
7.1.
Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero ou de tal maneira inferiores
aos preços correntes no mercado que, em conjunto, não propiciem a cobertura de todos os custos decorrentes da
contratação e tornem as respectivas propostas manifestamente inexequíveis;
7.1.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, o Município de Cairu dará a licitante à oportunidade de demonstrar a exequibilidade da proposta,
podendo ainda, de modo paralelo, efetuar diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de
comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar dentre outros, os seguintes procedimentos:
7.1.1.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos
com indícios de inexequibilidade;
7.1.1.2. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
7.1.1.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
7.1.1.4. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;
7.1.1.5. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;
7.1.1.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
7.1.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou indícios que fundamentem a suspeita;
7.1.3. Não serão desclassificadas as propostas que consignem preços significativamente inferiores aos de mercado,
ainda que o Pregoeiro as tenha considerado manifestamente inexequíveis em primeiro momento, se posteriormente for
demonstrada sua viabilidade pela licitante;
7.2.
Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais falhas apontadas pelo
Pregoeiro.
8.
DA ABERTURA DA SEÇÃO
8.1.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitanet.com.br
8.2.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.3.
Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão, seja qual for o motivo.
9.
CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
9.2.
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
9.3.
todos os participantes.
9.4.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
na fase de aceitação.
9.5.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase
de lances.
10.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1.

FASE INICIAL

10.2.
O CRITÉRIO DE JULGAMENTO SERÁ O DE MENOR PERCENTUAL DE TAXA
ADMINISTRAÇÃO, de acordo com Termo de Referência, ANEXO deste Edital, elaborado pelo Setor requisitante.

DE

10.3.
A proposta comercial deverá ser enviada em formulário eletrônico, através do site do Licitanet
(www.licitanet.com.br), durante o prazo previsto no preâmbulo do edital para recebimento das propostas, devendo a
licitante manifestar, em campo próprio do site o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais
condições previstas neste Edital.
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10.4.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, vedada a identificação
do licitante.
10.5.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.
10.6.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
10.6.1. Caso definido no Termo de Referência deste Edital, o intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais
entre os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta.
10.6.2. Em caso de lances idênticos, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
10.6.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
10.6.4. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.
10.7.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.
10.8.
MODO DE DISPUTA “ABERTO”:
Quando adotado o modo de disputa “ABERTO” para o envio de lances no pregão eletrônico o os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
10.8.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da
sessão pública.
10.8.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
10.8.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
10.8.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução
do melhor preço.
10.9.
MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”:
Quando adotado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” para o envio de lances no pregão eletrônico os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
10.9.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez)
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.9.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.9.2.1.
Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.9.3. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
10.9.3.1.
Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o
reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.9.4. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
10.10. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados
pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Administração e Planejamento
Econômico;
10.10.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
10.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.
10.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
10.13. O Critério de julgamento adotado será o indicado no Termo de Referência.
10.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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11.
DA NEGOCIAÇÃO
11.1.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste edital.
11.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
11.3.
A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODERÁ ADQUIRIR ITENS OU SERVIÇO COM VALORES ACIMA DA MÉDIA
DE PREÇO COTADA PELA ADMINISTRAÇÃO.
11.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para as mensagens do Pregoeiro cabendo as licitantes acompanhá-las,
sendo possível, a partir deste momento, a manifestação da licitante convocada pelo Pregoeiro.
11.5.
Caso não sejam apresentados os lances pelos licitantes, será verificada a conformidade da proposta de maior
desconto e menor preço apresentadas por eles (MENOR PERCENTUAL POR ITEM).
11.6.
Encerrada a negociação, a empresa licitante que apresentar o menor preço final deverá encaminhar Proposta
readequada ao lance final e negociação, quando houver, na forma prevista no item 12.1 deste Edital;
11.7.
A sessão será suspensa para aguardo da Proposta readequada e respectiva Documentação de Habilitação,
cabendo ao Pregoeiro informar, através do Sistema Eletrônico, a data e horário para retomada do Pregão;
12.
FASE DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
12.1.
A licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar através do endereço eletrônico:
www.licitanet.com.br, através da opção “DOCUMENTOS” no sistema licitanet, em arquivo único ou em quantos forem
necessários, no prazo de até 02 (duas) horas, após a convocação via sistema pelo pregoeiro, a proposta de preço
readequada ao último lance (MENOR PERCENTUAL POR ITEM), para consulta do Pregoeiro. Caso não ocorra no tempo
previsto a empresa será automaticamente desclassificada;
12.1.1. Caso haja qualquer fato superveniente que impeça o envio da proposta readequada via sistema licitanet, será
aceito excepcionalmente seu envio por e-mail mediante manifestação do pregoeiro via sistema.
12.2.
A (s) proposta (s) de preço(s) classificada (s) provisoriamente em primeiro lugar para cada ITEM será examinada
quanto ao atendimento das especificações do objeto e valor apresentado, cabendo ao Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo (a)
responsável indicado pela unidade solicitante (responsável pela elaboração do termo de referência), decidir,
motivadamente, a respeito da sua(s) aceitabilidade(s);
12.3.
O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor
estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
12.4.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido.
12.5.
Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela
renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
12.6.
Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente
inexequíveis.
12.6.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os valores
unitários estimativos da contratação.
12.6.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do
objeto deste Pregão.
12.7. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.
12.8. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital, será desclassificada
e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.
12.9. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda
a este Edital.
12.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
12.11 Decidida pela aceitação da (s) proposta (s) de preços, o (a) Pregoeiro (a) passará a fase de habilitação;
12.12 Se a proposta ou o lance de maior percentual de valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências
habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará as propostas subsequentes na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital e seus anexos;
12.13 Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja
obtido melhor preço;
12.14 Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada habilitada e vencedora;
12.15 No mesmo prazo de apresentação da Proposta de Preços do 1º colocado, é facultado ao Pregoeiro solicitar as
propostas dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do procedimento;
12.16 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão
pública do Pregão constarão da Ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade;
12.17 As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos proponentes, exclusivamente, por meio
de comunicação eletrônica, via sistema licitanet.
12.18 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas readequadas, sem convocação para contratação,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos (Art. 64 §3° da Lei Federal n°. 8.666/93 c/c art. 6° da Lei
10.520/02).
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13.
DA HABILITAÇÃO
13.1.
Concluída a fase de aceitação da proposta de preços, o pregoeiro dará início a fase de habilitação que consistirá
na análise da documentação de habilitação da empresa licitante classificada em primeiro lugar para cada ITEM.
13.2.
A licitante que tiver o menor preço (MENOR PERCENTUAL POR ITEM) aceito pelo Pregoeiro, deverá comprovar
sua habilitação, enviando documentação comprobatória na forma estabelecida na legislação, via sistema por meio
eletrônico pela opção “DOCUMENTOS” do sistema “licitanet”, para que seja impressa pelo Pregoeiro e juntada ao
processo.
13.2.1. Para comprovar autenticidade na documentação de habilitação enviada anteriormente via sistema licitanet, a
licitante deverá encaminhar no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, as cópias autenticadas ou originais para que seja dada
fé pública aos documentos pelo Pregoeiro ou membro da equipe de apoio.
13.2.2. A não remessa dos documentos no prazo acima indicado acarretará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.
13.3.
Para habilitação na licitação exigir-se-á dos interessados a documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal e trabalhista;
V - declarações, conforme descrição detalhada no item 13.3.5.
13.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
13.3.1.1.
Cédula de identidade do representante legal da empresa;
13.3.1.2.
Registro comercial, no caso de empresa individual;
13.3.1.3.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus
administradores;
13.3.1.4.
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.
13.3.1.5.
Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela
Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional
de Registro do Comércio – DNRC.
13.3.2. Relativos à Qualificação Técnica:
13.3.2.1.
1 (um), ou mais, Atestado (s) ou Declaração (ões) de Capacidade Técnica operacional firmada (s) por
entidade (s) da Administração Pública ou empresa (s) privada(s), os quais comprovem que a licitante fornece ou estar
fornecendo, de forma satisfatória, os produtos compatíveis com o objeto deste Pregão;
13.3.2.2.
Alvará de Licença e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito
Federal.
13.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
13.3.3.1.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
da forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de
apresentação da proposta,
13.3.3.2.
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
13.3.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
13.3.4.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
13.3.4.2.
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
13.3.4.3.
Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
13.3.4.4.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, expedida de forma conjunta pela Procuradoria Geral do Estado do Bahia, nos termos do
Decreto Estadual nº 28595 de 30/12/1981 (Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado) e pela Secretaria da
Fazenda do Estado do Bahia, com base na Lei Nº 3.956 de 11 de dezembro de 1981;
13.3.4.5.
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, expedida pela Prefeitura Municipal;
13.3.4.6.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa
Econômica Federal;
13.3.4.7.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011.
13.3.4.8.
A Regularidade Fiscal na habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006:
13.3.4.8.1.
As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
13.3.4.8.1.1.
Havendo necessidade de regularização da documentação fiscal e trabalhista que compõe a referida
Documentação de Habilitação, a licitante vencedora, em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte
– EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, da data da convocação,
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prorrogáveis por igual período, a critério do MUNICÍPIO DE CAIRU, para apresentação da documentação pendente de
regularização (art. 43, § 1°, da Lei 123/2006);
13.3.4.8.1.2.
Não havendo a regularização no prazo estabelecido no subitem imediatamente anterior, implicará em
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado à Administração convocar às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura
da ARP, ou fracassar a licitação.
13.3.5. As licitantes deverão apesentar a Declaração Conjunta, conforme Anexo V;
13.4.
Os documentos físicos indicados no item 13.2 deverão ser encaminhados para o endereço: Sede da Prefeitura
Municipal, no Setor de Licitação, situada na Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000, Telefone
(75) 3653-2151, ramal 214.
13.5.
Os documentos físicos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, etiquetado conforme
especificação abaixo:
ETIQUETA DO ENVELOPE
Município de Cairu
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Pregoeiro: Carlos Benedito Guimarães da Silva
Pregão Eletrônico n.º 030/2021
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA EMPRESA ARREMATANTE (CNPJ)
INDICAÇÃO DOS ITENS/LOTES ARREMATADOS
13.6.
Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do
número de inscrição do CNPJ.
13.6.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
13.7.
Se a licitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a análise da documentação comprobatória
pelo pregoeiro, não atender aos requisitos de habilitação, será INABILITADA no certame.
13.7.1. Em caso de inabilitação da licitante classificada em primeiro lugar, o pregoeiro retornará a fase de aceitação da
proposta e chamara a segunda colocada para averiguação do estipulado do item 12 deste edital.
14.
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1.
Declarado o vencedor, será concedido prazo de 01 (uma) hora, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema licitanet, manifestar sua intenção de recurso, com registro da síntese
de suas razões.
14.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor;
14.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio
do sistema.
14.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso por meio da opção
“DOCUMENTOS” do sistema eletrônico www.licitanet.com.br no prazo de 3 (três) dias contados da data que postou sua
intenção recursal, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
14.2.
Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, a licitante
interessada poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da fase de lances.
14.2.1. O pedido de solicitação de vistas aos autos deverá ser formalizado junto a Comissão Permanente de Licitação.
14.2.2. Ao ter conhecimento do pedido de vistas, o pregoeiro deverá possibilitar o acesso imediato do licitante recorrente
aos autos do Processo Licitatório, com o devido acompanhamento e assinatura do Termo de vistas pelo representante da
empresa.
14.3.
As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade
competente, que decidirá no âmbito administrativo, acerca dos questionamentos apontados pelo licitante recorrente.
14.4.
O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.5.
O recurso contra o resultado da licitação terá efeito suspensivo no tocante ao item do objeto ao qual o recurso
se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final
da autoridade competente.
14.6.
Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.
15.
DA AMOSTRA DO SISTEMA
15.1
Havendo o aceite da proposta quanto ao valor e a regularidade da documentação de habilitação, o licitante
classificado provisoriamente em primeiro lugar, nos itens a que concorreu, será convocado para apresentar amostra do
sistema exigido, no prazo de 02 (dois) dias úteis da convocação pelo pregoeiro, sem hipótese de prorrogação, sob pena
de desclassificação, em local, dia e horário de início da apresentação definidos na convocação;
15.2
A amostra apresentada deverá comprovar a capacidade do licitante de atender aos itens relacionados na tabela
05 do Termo de Referência, ANEXO deste Edital;
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15.3
Os testes das funcionalidades da amostra serão in loco e deverão ser finalizados em até 02 (dois) dias úteis, a
contar da data de início da apresentação, sendo disponibilizadas 3 horas para cada dia, em local, dia e horário para início
da apresentação definidos na convocação;
15.4
Caberá a licitante disponibilizar os recursos que viabilizem a realização dos testes durante o período de amostra;
15.5
Caberá à comissão da Secretaria de Administrativa e Setor de Transporte do MUNICÍPIO DE CAIRU-BA, emitir
parecer circunstanciado, em até 05 (cinco) dias úteis, a fim de verificar a compatibilidade do material apresentado com as
especificações do instrumento convocatório;
15.6
A não conformidade da amostra apresentada com as exigências implicará na desclassificação do licitante;
16.
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1.
O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recursos, hipótese em que a
adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
16.2.
A homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Município de Cairu do Estado da Bahia.
16.3.
O objeto deste Pregão será adjudicado (MENOR PERCENTUAL POR ITEM) à (s) licitante (s) vencedora (s).
16.3.1. Após a adjudicação, sendo constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará a licitação e formalizará a contratação por intermédio de Contrato.
17.
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1.
Homologado o resultado da licitação, os licitantes vencedores serão convocados para assinar a Ata de Registro
de Preços, no prazo de até 10 (dez) dias úteis e, depois de publicada no Diário Oficial do Município, terá efeito de
compromisso de fornecimento de acordo com as condições estabelecidas neste edital.
17.2.
A assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Município de Cairu, ou deverá ser realizada no
endereço: Sede da Prefeitura Municipal, no Setor de Licitação, situada na Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu
– BA - CEP: 45.420-000, Telefone (75) 3653-2151, ramal 214.
17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro
de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, a contar da data de seu
recebimento.
17.2.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelos licitantes vencedores, durante o seu transcurso, e mediante amparo de motivo justificado aceito
pela Administração.
17.3.
Caso o licitante convocado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos, é
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
17.4.
Após a homologação da licitação, a Ata de Registro de Preços observará as seguintes condições:
17.4.1. Os beneficiários da ARP, identificados por nome e CPF ou nome empresarial e CNPJ, respeitada a ordem de
Classificação;
17.4.2. A descrição sucinta do item, incluído as informações sobre marca e modelo;
17.4.3. As quantidades registradas para cada item;
17.4.4. Os preços unitários e globais;
17.4.5. As condições a serem observadas nas futuras contratações;
17.4.6. O período da vigência da ARP;
17.4.7. O órgão gerenciador e suas atribuições;
17.4.8. O local onde poderão ser consultados os autos relativos ao procedimento licitatório;
17.4.9. Será incluído na ARP, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto licitado com preços iguais ao do
licitante vencedor na sequência da classificação do certame, que tomará como base a última proposta apresentada durante
a fase competitiva.
17.5.
A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ARP, dentro do prazo estabelecido, ensejará as
penalidades prevista neste edital, conforme item 28.2, alínea “b”.
17.6.
A existência de preços registrados não obriga o Município de Cairu a firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do item, sendo assegurada, ao beneficiário do registro, a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
17.7.
Os preços registrados na ARP poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na alínea "d" do art.
65, II da Lei n.º 8.666/93.
17.8.
Não serão realizados acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
18.
18.1.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

19.

DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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19.1.
Caberá ao Setor de Compras, órgão gerenciador, a realização do procedimento licitatório, incluindo toda instrução
processual e consolidação de dados para a realização do procedimento licitatório e a prática de todos os atos de controle
e administração do Sistema de Registro de Preços.
19.2.
O Órgão Gerenciador realizará pesquisa periódica para comprovar a manutenção da vantajosidade da Ata de
Registro de Preços.
19.3.
Quanto ao gerenciamento da Ata de Registro de Preços:
a) conduzirá eventuais renegociações dos preços registrados;
b) aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
c) aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na
ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais assumidas.
19.4.
O Órgão Gerenciador promoverá as negociações e todos os procedimentos relativos à revisão e ao cancelamento
dos preços registrados, obedecendo às disposições da legislação.
19.5.
O Órgão Gerenciador promoverá o cancelamento do registro do fornecedor que:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520,
de 2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.6.
O Órgão Gerenciador poderá cancelar o registro do preço por fato superveniente ou por motivo de força maior,
que comprovada e justificadamente prejudique o cumprimento da ata, por razão de interesse público ou a pedido do
fornecedor.
20.
20.1.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços será válida pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação.

21.
DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.1.
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução
dos preços praticados no mercado.
21.2.
Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
21.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador deverá:
21.3.1. Convocar os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado visando
sua adequação.
21.3.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso frustrada a negociação; e
21.3.3. Convocar os demais fornecedores registrados visando promover igual oportunidade de negociação, observada a
ordem de registro e classificação.
21.4.
Quando o preço registrado tornar-se inferior ao preço praticado no mercado e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso inicialmente assumido, poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços
praticados ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei nº 8.666/93, caso em que o órgão gerenciador poderá:
21.4.1. Convocar os fornecedores para negociarem os preços, visando à manutenção dos preços inicialmente registrados;
21.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e
sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
21.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
21.5.
A fixação de novo preço pactuado deverá ser consignada em Termo Aditivo à ARP, com as justificativas cabíveis,
observada a anuência das partes.
21.6.
Não havendo êxito nas negociações, o Município de Cairu deverá proceder à revogação do item ou de toda a
ARP, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
22.
DO CONTRATO
22.1.
O Município de Cairu firmará Contrato com a (s) Licitante (s) Vencedora (s), conforme previsto no disposto do
art. 57 da Lei nº 8.666/93, a contar da assinatura do contrato.
22.2.
Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela Licitante (s) Vencedora (s) que tenham
servido de base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
22.3.
O Município de Cairu convocará, oficialmente a (s) Licitante (s) Vencedora (s), durante a validade da sua proposta
para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, para assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93.
22.4.
Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á se a Licitante(s) Vencedora(s) mantém as condições de
habilitação.
22.5.
Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, será convocada a
licitante remanescente, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições
proposta pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório.
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Caberá ao pregoeiro à verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida à ordem de
classificação, para assinatura do termo de contrato, ou providenciar outro meio legal, que substitua a presença física na
sede do MUNICÍPIO DE CAIRU /BA. Em virtude dos protocolos adotados durante a pandemia do CORONAVÍRUS, com a
temporária restrição dos trabalhos presenciais, a assinatura do instrumento contratual deverá adequar-se à situação
vigente à época da convocação;
23.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
23.1.
Quando houver a necessidade de contratação, a vigência do contrato fica adstrita aos parâmetros estabelecidos
pelo artigo 7, da lei 8.666/93.
24.
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DA FORMA DE EXECUÇÃO/OU DA
INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1.
Os serviços serão recebidos e aceitos em estrita conformidade com as exigências estipuladas no Termo de
Referência, Anexo I deste edital.
24.2.
As futuras dos serviços provenientes deste termo de referência serão realizadas sob a forma de fornecimento
parcelado, de acordo com a necessidade da administração, no período de 12 (doze) meses.
24.3.
A Empresa contratada obriga-se a implantar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato,
o serviço de gerenciamento de abastecimento deste Município, com o fornecimento do sistema informatizado e cartões
eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE, que habilitará os responsáveis pela
autorização para prestação de serviços junto à rede credenciada da CONTRATADA
24.4.
25.
25.1.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
Estão elencadas no Termo de Referência e Minuta de Contrato.

26.
FORMA DE PAGAMENTO
26.1.
O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, até o 10° (décimo) dia útil após atesto do fiscal, mediante
apresentação da fatura, devendo esta ser aceita e atestada pelo servidor público designado como gestor do contrato a ser
firmado entre as partes e após a comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social);
26.2.
O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem bancária contra qualquer entidade
bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;
26.2.1. O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob pena de cancelamento da Nota de
Empenho emitida.
26.3.
A Secretaria da Fazenda do Município de Cairu, reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto do
presente CONTRATO for entregue em desacordo com as especificações constantes do Edital;
26.4.
Antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, será verificada a situação da mesma no que tange às
condições de habilitação exigidas no presente certame. Sendo obrigatório a CONTRATADA apresentar as guias de
recolhimento do FGTS e Previdência Social.
26.5.
Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no CONTRATANTE
em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativa ou judicialmente, se necessário;
26.6.
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo CONTRATANTE, o
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:
I = (TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
26.6.1. O Município de Cairu não estará sujeito à compensação financeira a que se refere à cláusula anterior, se o atraso
decorrer da prestação irregular dos serviços ou com ausência total ou parcial de documentação hábil, ou pendente de
cumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas do contrato.
26.7.
Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com
as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências
para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem
deu causa.
Antes de efetuar o pagamento, o CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda, a Contribuição Social
26.8.
sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o
PIS/PASEP, nos termos do artigo 64 da Lei nº 9.430/1996.
26.9.
Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver optado pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional) e
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apresentar uma declaração ao CONTRATANTE, ficará dispensada das retenções previstas no item anterior, conforme
dispuser as normas vigentes.
26.10. Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, a CONTRATADA é obrigada a informar qualquer alteração
de sua condição de optante pelo Simples Nacional, sob pena da aplicação de sanções contratuais e legais;
27.
DO REAJUSTE DE PREÇOS
27.1.
Os preços unitários contratados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite
para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do
último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com
base na seguinte fórmula:
R = [(I – IO). P] /IO
Em que:
a) Para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P = preço atual dos serviços.
b) Para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado.
27.2.
Os reajustes serão precedidos de solicitação do CONTRATADO.
27.3.
O CONTRATANTE deverá assegura-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no
mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.
27.4.
Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data de aniversário do reajuste anterior
ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente.
28.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
28.1.
Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, e levando-se em conta o caso concreto, o nível de
gravidade e os prejuízos causados à Administração, o licitante poderá ficar impedido de licitar e de contratar com o
Município de Cairu pelo prazo de até 6 (seis) meses:
a) Não mantiver sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada à etapa de disputa ou, ainda,
deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Edital e seus Anexos.
b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos no Edital.
c) Recusar-se ou deixar de responder diligência realizada pela Município de Cairu durante a análise da proposta ou da
documentação de habilitação, se houver.
d) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução do Contrato.
28.2.
Se o licitante deixar de celebrar o Contrato, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:
a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de capacidade para assinatura do
Contrato/Nota de Empenho/ARP, de acordo com o solicitado: impedimento de licitar e de contratar com o Município de
Cairu pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta
b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato/ARP dentro do prazo de validade da sua proposta: impedimento de licitar e
de contratar com o Município de Cairu pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor
total de sua proposta.
c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação: impedimento de licitar e de contratar
com o Município de Cairu pelo prazo de no mínimo 1 (um) ano, limitado a 2 (dois) anos, e multa de 20% (vinte por cento)
em relação ao valor total do empenho.
28.3.
Se o licitante tentar fraudar, fraudar ou falhar na execução do Contrato/Nota de Empenho/ARP, ou ensejar
retardamento de sua execução, ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:
a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados: impedimento de licitar e de contratar com o Município
de Cairu pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado
do Contrato ou ao valor total do empenho.
b) Atrasar injustificadamente a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias:
impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cairu pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, além de multa de
10 % (dez por cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho.
c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes de sua proposta ou no Contrato
(salvo se mediante devida comprovação, através de procedimento administrativo adequado e aprovado pela autoridade
competente, quanto à equivalência) e recusar-se ou deixar de substituir os produtos no prazo fixado pelo Município de
Cairu : impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cairu pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de
20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho.
28.3.1. Nos casos em que o licitante inadimplente entregar os produtos ou prestar os serviços durante o processo para
sua penalização, fica facultado ao Município de Cairu receber o produto/serviço e reduzir a multa até a metade do valor
Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, Cairu – BA - CEP: 45.420-000
(Telefax) (75) 3653-2151, ramal: 214
E-mail: licitacao@cairu.ba.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
Página 13 de 37

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W+VKIT4RUAM9SNTMKWGBZA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
13 de Setembro de 2021
16 - Ano - Nº 5161

Cairu

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ Nº 14.235.907/0001-44

inicialmente calculado, podendo ainda deixar de aplicar a penalidade de impedimento de licitar ou contratar, considerandose o prejuízo sofrido pela Administração.
28.4.
Se o licitante apresentar indícios, documento ou declaração falsa ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme
o caso:
a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão: impedimento de licitar e de contratar com o Município
de Cairu pelo prazo de até 2 (dois) anos.
b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade:
impedimento de licitar pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
28.5.
Se o licitante cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal, omissão,
falsificação ou alteração de informações em suas notas fiscais ou de outrem, ficará sujeito a impedimento de licitar e de
contratar com o Município de Cairu pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
28.6.
O licitante enquadrado nos itens 28.4 e 28.5, além da pena aplicável, sofrerá ainda multa de 20% (vinte por
cento) em relação ao:
a) Valor total de sua proposta, quando a ocorrência se der anteriormente à homologação do certame.
b) Valor do Contrato, quando a ocorrência se der posteriormente à homologação da licitação.
28.7.
O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções.
28.8.
Se o licitante se comportar de modo inidôneo ficará sujeito às seguintes penalidades, conforme o caso:
a) Praticar atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo: impedimento de licitar e de contratar com o Município
de Cairu pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou
ao valor do empenho ou Contrato.
b) Participação, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente, a qual
será constatada mediante a verificação dos quadros societários, objetos sociais e/ou endereços, da empresa participante
e da penalizada anteriormente: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cairu pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao valor do empenho ou Contrato.
28.9.
Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, o licitante que causar transtornos, tumultuar a
disputa do certame ou não respeitar as normas editalícias, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de
Cairu pelo prazo de 3 (três) meses, e ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor total estimado do
(s) item (ns) em disputa:
a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o Pregoeiro, Presidente ou membro
da comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa acusação quanto à prática dos servidores envolvidos na realização do
certame.
b) Solicitar sua inabilitação depois de concluída à fase de habilitação.
c) Descumprir, durante a execução do certame, os requisitos de habilitação depois de declarar previamente em campo
próprio do sistema eletrônico licitanet que os atendia.
d) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no prazo estabelecido pelo
Pregoeiro, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de lances ou obtido mediante negociação.
e) Interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido motivo de impugnação ao
Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor intenção de recurso e posteriormente deixar de apresentálo, causando morosidade à disputa da licitação.
28.10. Além do exposto nos itens precedentes, a adjudicatária ficará sujeita a sanções de advertência e multa, de acordo
com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicadas suplementarmente pela inobservância das condições
estabelecidas para o fornecimento ou prestação de serviço ora contratado.
a) Advertência, nos casos de menor gravidade.
b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o total devido, por dia de atraso na
entrega do objeto, sendo que a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, este será considerado como inexecução
total do Contrato, implicando as sanções mencionadas no item 28.3, alínea “b”.
28.11. As sanções previstas nesta seção não impedem a Administração de exigir indenizações suplementares para
reparar os danos oriundos da violação de deveres contratuais por parte do licitante, apurados durante processo
administrativo de penalização.
28.11.1. Se as multas previstas no Edital não forem suficientes para indenizar os danos sofridos pela Administração, esta
poderá cobrar, administrativa e judicialmente, os prejuízos excedentes, tendo, neste caso, que provar os danos, conforme
dispõe o art. 416 do Código Civil Brasileiro.
28.12. Será assegurado ao licitante, previamente à aplicação das penalidades indicadas neste instrumento convocatório,
o direito ao contraditório e à ampla defesa.
28.13. A aplicação de uma das penalidades previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras.
28.14. As penalidades serão publicadas no Diário Oficial do Município e, no caso de impedimento de licitar e de contratar,
sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e em demais cominações legais.
28.15. A dosagem das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes do processo
administrativo:
a) O dano causado à Administração;
b) O caráter educativo da pena;
c) A reincidência como maus antecedentes;
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d) A proporcionalidade.
28.16. Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre a
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.
28.17. Quando a rescisão contratual não for conveniente e oportuna à Administração, esta poderá manter em vigor o
Contrato, cobrando do licitante apenas os valores referentes às multas, fundamentando expressamente as razões que
motivam a manutenção da relação contratual.
28.18. As sanções de impedimento de licitar e de contratar não serão passíveis de reabilitação antes de finalizado o
prazo fixado, tendo o licitante que cumpri-lo integralmente.
28.19. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta determinada pelo Município, por meio de depósito bancário,
observando-se a data fixada para o deposito bancário, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos da
Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes, ou descontá-las dos valores remanescentes de pagamentos à empresa.
29.
DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
29.1.
Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para
a abertura do Pregão, mediante petição a ser enviada exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico
www.licitanet.com.br, cabendo ao Pregoeiro auxiliado pelo setor competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de
48 (quarenta e oito) horas.
29.1.1. A impugnação deverá conter os dados do interessado ou de quem o represente: nome e endereço completo,
telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação do pedido, com exposição dos fatos e
seus fundamentos.
29.1.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital quem não apontar as falhas ou irregularidades
supostamente existentes dentro do prazo apontado no item 28.1.
29.2.
Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
29.3.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três)
dias úteis anteriores a data fixada para o Pregão, exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico www.licitanet.com.br
br.
29.3.1. O (A) Pregoeiro (a), com base em parecer ou auxílio dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de
Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, responderá aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas anteriores à data fixada como limite para o recebimento
das propostas.
29.4.
Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas
exclusivamente no sítio www.licitanet.com.br, cabendo aos licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e
respectivos encaminhamentos nesse canal indicado.
29.4.1. Não cabe ao Município de Cairu qualquer responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos
licitantes, decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas no sítio acima mencionado.
30.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
30.1.
O julgamento das propostas será com base no MENOR PREÇO POR ITEM.
30.2.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
30.3.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que
seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública
deste Pregão (princípio do formalismo moderado).
30.4.
As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de homologadas pelo Gestor do Município
de Cairu -Bahia.
30.5.
É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
30.6.
Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
30.7.
A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.
30.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário.
30.9.
O Ordenador de Despesas do Município de Cairu poderá revogar o presente certame por considerá-lo inoportuno
ou inconveniente, decorrente de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art.
49 da Lei nº 8.666/93 e alterações.
30.9.1. A anulação do Pregão induz à do Contrato.
30.9.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado
o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
30.10. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
30.11. Em caso de discordância entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as do Edital.
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30.12. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
30.13. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação constante do preâmbulo deste
Edital.
31.
DO FORO
31.1.
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Valença - BA, para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do Contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
32.
32.1.
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

DOS ANEXOS
Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
I -Termo de Referência
II - Modelo da Proposta Comercial
III - Declaração de Elaboração Independente de Proposta
IV - Minuta do Contrato
V - Modelo de Declaração Conjunta

Cairu - BA, 10 de setembro de 2021.

Ângelo César Santiago Fahning
Secretário Municipal de Administração
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EDITAL Nº 062/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2021
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO

Procedimento licitatório objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de administração,
gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecimento de cartão de combustível, para atender
a frota do Município de Cairu do Estado da Bahia, através de rede de estabelecimentos credenciados, com
implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico
com chip (tecnologia smart) ou cartão com tarja magnética, de acordo com especificações e detalhamento, contidos neste
Termo de Referência, pelo período inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
2.

JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA

A realização do Pregão Eletrônico, contemplando a contratação de(s) empresa(s) para prestação de serviços de
gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, justifica-se, entre outros, pelos seguintes aspectos:
a) O abastecimento é garantido com a utilização do cartão eletrônico da frota do Município de Cairu, estado da
Bahia;
b) Esta licitação também atende aos princípios da eficiência e economicidade, considerando que a cada
majoração de preços, não se faz necessário um reequilíbrio econômico do contrato;
c) Assegurar a operacionalidade e a confiabilidade na compra de combustível da frota do Município de Cairu,
estado da Bahia.
3.

DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços será realizada nos limites do Território do Estado da Bahia, obrigatoriamente nos municípios de
Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Jequié, Nilo Peçanha, Taperoá, Ituberá e Valença, porém
não sendo limitado apenas a estes.
4.

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Os serviços prestados serão gerenciados e fiscalizados por representantes do CONTRATANTE, que poderão exigir da
CONTRATADA, a qualquer tempo, esclarecimentos, demonstrações e documentos que comprovem a regularidade do
contrato.
5.

DO CUSTO ESTIMADO

Para a contratação dos serviços de gerenciamento do abastecimento, fornecimento de cartões de combustível da frota do
Município de Cairu, estado da Bahia, foi realizado estudo analítico com base nos valores dispendidos atualmente e, levando
em conta os aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis nos últimos 12 meses, bem como pesquisas de preços no
site da Agência Nacional do Petróleo - ANP, chegou-se à conclusão que as quantidades, serão suficientes para
abastecimento no (VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 1.021.940,00 (Um milhão, vinte um mil novecentos e quarenta reais)
dos veículos da frota deste Município. Saliente-se que esses valores são definidos a título de provisão, assim o dispêndio
é variável e ocorre conforme o consumo mensal de combustíveis, até os limites descritos anualmente. Custo estimado
conforme Tabela abaixo.

ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES
UNID.
DOS PRODUTOS

SECRETARIAS

PREÇO
QUANT
UNITÁRIO
ESTIMADA
MÉDIO*
ANO
R$

1

GASOLINA ADITIVADA

LITROS

ADM
40.000

SAÚDE
54.000

94.000

6,51

4

ÓLEO DIESEL S10 SIMPLES

LITROS

50.000

32.000

82.000

5,00

TOTAL ESTIMADO DE CONSUMO
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TAXA ADMINISTRATIVA (%)
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (TOTAL ESTIMADO + TAXA)
6.

DA DESCRIÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto deste termo de referência abrangem a administração e gerenciamento do fornecimento de cartões de
combustíveis para abastecimento de combustíveis da frota do MUNICÍPIO DE CAIRU BAHIA, (ANEXO I – Discriminação
dos Produtos/Serviços Objeto de Contratação). Para tanto haverá a implantação e operação pela contratada de um sistema
tecnológico integrado, via internet, que viabilizará o gerenciamento e o pagamento dos serviços de abastecimento de
combustíveis nos (ITENS), junto a rede de credenciados. Os veículos terão cartão eletrônico próprio, magnético ou com
tecnologia “SMART”. Cada condutor terá sua identificação validada através de uma senha pessoal, durante a execução de
qualquer operação realizada na rede de postos de abastecimento credenciados. Para tanto, deverão ser disponibilizados
logins e senhas de acesso ao sistema para o gestor/fiscal do contrato. A contratada deverá disponibilizar métodos e uma
solução que iniba e identifique com agilidade a falha de segurança nas eventuais utilizações não autorizadas. As atividades
de gerenciamento do abastecimento de combustíveis nos (ITENS) da frota deverá conter:
7.

AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DEVE CONTER:

a) Sistema tecnológico para processamento de informações, através da Internet, com acesso ao Setor de
Transportes do Município de Cairu do Estado da Bahia;

b) Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela Internet ao de Município de Cairu do Estado
da Bahia;

c) Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de abastecimento executados na
rede credenciada;

d) Envio das notas fiscais/faturas liquidadas junto à rede credenciada da CONTRATADA, e em formato digital,
contemplando, no mínimo, as seguintes informações: razão social, endereço completo, nome fantasia, CNPJ,
Inscrição Estadual, Data de emissão, modelo da NF, natureza da operação, série da NF, quantidade de litros,
valor da NF;
e) Rede credenciada de postos, equipados para aceitar todas as transações do sistema tecnológico da
CONTRATADA, nas Regiões elencadas;
f) Sistema de gerenciamento integrado, ao qual terá acesso o Setor de Transportes do Município de Cairu do
Estado da Bahia e que possibilitará a emissão dos seguintes relatórios:
i. Extrato analítico/sintético contendo todos os abastecimentos, individualmente discriminados por
veículo,apresentando gráfico e tabelas comparativos entre veículos, bem como data, hora, local
e quilometragem no momento em que foram efetuadas as operações;
ii. Consolidação mensal da quantidade de veículos que efetuaram abastecimento;
iii. Ranking de despesas (maiores consumos) por veículo ou qualquer outro filtro disponível no sistema;
iv. Relatórios comparativos entre veículos ou qualquer outro, desde que haja informação disponível
no sistema da CONTRATADA;
v. Relatório de Composição da Frota que permitirá ao Gestor identificar a quantidade total de veículos
cadastrados no Sistema, possibilitando a classificação de diferentes formas, seja por fabricante,
modelo, versão ou ano de fabricação;
vi. Relatório de Histórico de Frota que listará todas as operações realizadas por um veículo ou por
todos os veículos do Município de Cairu do Estado da Bahia;
vii. Relatório de Análise de Consumo de Combustível que permitirá ao Gestor avaliar, em um
determinado período, a performance dos veículos da Frota em termos de consumo (km/L) de
combustível;
viii. Relatório de Histórico de Quilometragem da Frota: deverá informar a quilometragem percorrida por
veículo da frota e o consumo de combustível, em determinado período definido;
ix. Relatório de Preços Praticados nos Postos Credenciados: identificará o preço por litro unitário dos
combustíveis nos postos credenciados, que estejam dentro da faixa de preço de mercado;
x. Relatórios de Utilização de Combustível, por veículo da Frota que apresentará, em determinado
período definido, o quantitativo pormenorizado de combustível, utilizados, identificando inclusive o
tipo de combustível e os postos credenciados nos quais os serviços foram utilizados;
xi. Relatório de Desvio de hodômetro, que possibilitará a verificação de eventuais divergências
verificadas na captação da quantidade de litros abastecidos por veículo da Frota;
xii. Relatório de Desvio de Consumo de Combustível, que possibilitará a verificação de eventuais
divergências verificadas na captação da quantidade de litros abastecidos por veículo da Frota;
xiii. Relatório de Extrato de Conta portador/Conta Base, que verificará o extrato da conta de cada
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veículo da Frota e o saldo existente, a fim de acompanhar as despesas realizadas em um período
definido;
xiv. Relatório de Evolução de Despesas da Frota, que possibilitará a verificação da evolução de despesas
da frota dentro de um determinado período.
xv. Relatório de Relacionamento Cartão X Conta Portador que possibilitará a identificação de cartão
eletrônico correspondente ao veículo que o utiliza.
g) Disponibilização de cartões individuais eletrônicos que viabilizam o gerenciamento de informações da frota,
sendo um para cada veículo, mais 02(dois) cartões extras (genérico/coringa) para ser utilizado em qualquer
veículo que esteja à disposição do MUNICÍPIO DE CAIRU e com qualquer tipo de combustível);
h) A Contratada desenvolverá, às suas expensas, sistema informatizado de gerenciamento do serviço,
compatível com o ambiente seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de atendimento com o Município de
Cairu do Estado da Bahia. A Contratada deverá ainda facultar ao Municípios de Cairu do Estado da Bahia pleno
acesso às informações do sistema, inclusive para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos
serviços prestados, discriminados, com os respectivos custos;
8.

FINALIDADE

a) Instituir procedimentos operacionais e administrativos, para atender a necessidade de abastecimento dos
veículos do MUNICÍPIO DE CAIRU através de um sistema que contemple ampla rede de postos credenciados;

b) Agilidade e flexibilização na contratação de compra de combustíveis, por acesso facilitado a uma rede de
venda dos produtos respectivos, com qualidade e, sobretudo, com oferta de melhor preço praticado no mercado
por empresas credenciadas no sistema;
c) Agilidade nos procedimentos de abastecimento dos veículos.
d) Flexibilização da compra de combustíveis, por acesso facilitado a uma rede de venda dos produtos
respectivos, com qualidade e, sobretudo, com oferta de melhor preço praticado no mercado por empresas
credenciadas no sistema
e) Agilidade nos procedimentos de abastecimento dos veículos;
9.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

O valor da taxa da administração admitido para o pagamento da prestação dos serviços, incidirá sobre o montante
mensal de gastos efetuados com abastecimento veículos através do sistema de gerenciamento da proponente, bem
como sobre os valores das recargas dos cartões eletrônicos;
O investimento necessário à implantação do sistema, tais como: instalação dos equipamentos de leitura, gravação e
transmissão de dados, cartões (1ª e 2ª vias), credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do
sistema e treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operação (se houver), serão cobertos pela taxa de
administração.
10. FLUXO OPERACIONAL

a) A licitante vencedora deverá disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, rede de postos de
abastecimento credenciados e equipados para aceitar transações com os cartões eletrônicos, ou transações via
internet, dentro do Estado da Bahia atendendo as demandas do Município de Cairu;
b) A(s) rede(s) credenciada(s) para abastecimento de combustível da frota, deve(m) contemplar, dentro do
Estado da Bahia, no mínimo, as seguintes cidades: Salvador, Feira de Santana, Santo Antonio de Jesus, Itabuna,
Jequié, Nilo Peçanha, Taperoá, Ituberá e Valença.
c) O MUNICÍPIO DE CAIRU informará os limites de crédito para cada cartão, a fim de serem gastos com
abastecimento objeto deste certame;
d) Deverão ser repassadas ao MUNICÍPIO DE CAIRU todas as atualizações e alterações no sistema operacional
de gerencia - mento de frota de veículos utilizado pela licitante vencedora;
11. DO CONTROLE DA SEGURANÇA DO GERENCIAMENTO

a) O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após digitação de uma senha válida do
usuário;

b) O bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da base operacional, mediante
rotina/senha específica;
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c) Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal;
d) O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada na base operacional;
e) O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base operacional, se
constatado, será considerado falha e as despesas efetivadas serão pagas pela empresa contratada;

f) Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter sua identificação validada atra
vés de senha, durante a execução de qualquer operação realizada na rede credenciada;

g) A licitante vencedora deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize
seu uso correto, conforme solicitação do Setor de Transportes do MUNICÍPIO DE CAIRU;
h) A licitante vencedora deverá atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos,
disponibilizando, através de correspondência encaminhada ao Setor de Transportes do MUNICÍPIO DE CAIRU.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Nos casos de defeito do Chip do cartão eletrônico, perda ou qualquer dano nos cartões, deverá o MUNICÍPIO
DE CAIRU comunicar à empresa contratada, para que a mesma realize a devida substituição, no período máximo
de 10 (dez) dias corridos, sem custo para o MUNICÍPIO DE CAIRU;
b) Os estabelecimentos que fazem parte da rede credenciada da contratada deverão ser por esta
reembolsados, inexistindo qualquer relação financeira entre o MUNICÍPIO DE CAIRU e tais prestadores de
serviços;
c) O MUNICÍPIO DE CAIRU poderá solicitar a qualquer tempo credenciamento de novos estabelecimentos;
d) Deverá ser assegurado, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar a execução dos serviços. Verificada qualquer irregularidade, o MUNICÍPIO DE CAIRU poderá suspender a execução dos serviços ou recusar a aceitação
dos mesmos, cabendo à referida empresa, arcar com as despesas até então realizadas ou com o ressarcimento
dos valores pagos;
e) A licitante vencedora deverá fornecer os cartões (1ª e 2ª vias) e deixar em pleno funcionamento o acesso
às informações, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da entrega dos dados
cadastrais da frota e dos usuários pelo Setor de Transportes do Município de Cairu;
f) A empresa deverá possuir a rede credenciada exigida, na data da realização da assinatura do contrato, de
acordo com as exigências deste certame;
g) A empresa contratada será única e exclusivamente responsável por seus empregados, os quais deverão ser
vinculados à mesma, assumindo todos os encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos e
taxas incidentes;
h) A licitante vencedora deverá manter nos estabelecimentos credenciados à sua rede, em local bem visível, a
identificação de sua adesão ao sistema;
i) A licitante vencedora deverá providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo MUNICÍPIO
DE CAIRU, quanto à operacionalidade do gerenciamento;
j) A licitante vencedora deverá providenciar treinamento para todos os usuários indicados pelo MUNICÍPIO DE
CAIRU, que uti- lizarão os serviços objeto desta contratação, num prazo máximo de dez (10) dias úteis, contados
a partir da data da entrega dos dados cadastrais da frota e dos usuários pelo Setor de Transportes do Município
de Cairu;
k) A empresa vencedora deverá disponibilizar atendimento 24 (vinte e quatro) horas para toda e qualquer
comunicação entre as partes;
l) Atender a CONTRATANTE sempre que solicitada em inclusão de travas de sistema, de forma a otimizar o
controle de abastecimento; Deve ser possível agrupar as operações de gerenciamento de frota para controle
de abastecimento, de forma hierarquizada, permitindo à CONTRATANTE representar a real estrutura
organizacional da gestão de frota do MUNICÍPIO DE CAIRU.
m) Deve ser possível parametrizar todos os tipos de restrições do Órgão contratante em todos níveis
hierárquicos aderentes, além de pôr Grupo, Centros de Custo, Tipo de veículo ou por veículo específico.
n) Permitir ao MUNICÍPIO DE CAIRU a gestão financeira hierarquizada em níveis e subníveis, com
gerenciamento financeiro para cada órgão e que permita o acompanhamento, a distribuição dos limites e
acompanhamento de valores contingenciais de forma centralizada e hierarquizada de toda operação.
13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e que sejam
compatíveis em características e quantidades solicitadas nesta licitação, para o item que participará;
b) Declaração única em papel timbrado e assinado pelo responsável licitante, informando que dispõe de pessoal
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especializado necessário à execução do objeto licitado.
14. ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

a) A Proposta de Preços deverá ter indicação e descrição de forma detalhada das características do objeto
do(s) itens respectivo(s) da presente licitação, em rigorosa conformidade com as especificações do Edital e seus
Anexos, com valor unitário em reais e especialmente a Taxa de Administração, expressa em percentual (%)
com no máximo, 02(duas) casas decimais, e nele deverão estar inclusos todos os custos que incorram ou
venham a incorrer sobre o objeto licitado.
b) A Proposta de Preços deverá ser apresentada com a Declaração de Elaboração Independente de Proposta,
conforme modelo constante do Anexo III
c) O valor da Taxa de Administração, expressa em percentual (%) com no máximo, 02(duas) casas decimais,
admitido para o pagamento da prestação dos serviços, incidirá sobre o montante mensal de gastos efetuados
com abastecimento dos (itens) através do sistema de gerenciamento da proponente.
d) Na formulação da proposta comercial, ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o
expresso por extenso, será levado em conta este último;
e) Os valores da Taxa da Administração em percentual (%) cotados deverão ser referidos à data de
recebimento das propostas, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas;
f) Serão aceitas a apresentação de Taxa de Administração em percentual (%) não podendo ser superior a
0,90% (zero ponto noventa por cento), sendo aceita taxa igual ou abaixo de zero (NEGATIVA).
g) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na concessão de tratamento
diferenciado assegurado pela Lei Complementar nº 123/2006, também deverá constar junto à sua proposta de
preços a Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06) em consonância com o modelo do Anexo
V.
h) Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição
de pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas;
i) A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares
em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados:
j) A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, para os itens, rede
de postos de abastecimento credenciados e equipados para aceitar transações com os cartões eletrônicos, ou
transações via internet, dentro do Estado da Bahia;
k) As licitantes vencedoras deverão disponibilizar rede de fornecedores de combustíveis, credenciadas e
equipadas para aceitar transações com os cartões eletrônicos ou transações via internet, dentro do Estado da
Bahia, no mínimo, nas seguintes cidades: Salvador, Feira de Santana, Santo Antonio de Jesus, Itabuna, Jequié,
Nilo Peçanha, Taperoá, Ituberá e Valença, deste Município.
l) O MUNICÍPIO DE CAIRU poderá solicitar a qualquer tempo credenciamento de novos estabelecimentos.
15.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO
As Empresas contratadas obrigam-se a implantar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato, o
serviço de gerenciamento de abastecimento deste Município, com o fornecimento do sistema informatizado e cartões
eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE, que habilitará os responsáveis pela
autorização para aquisição de produtos e prestação de serviços junto à rede credenciada da CONTRATADA, sendo que
esta implantação e a operação compreendem os seguintes itens:
a) Planejamento da implantação do sistema de gerenciamento e validação pelo Setor de Transportes do Município
de Cairu do Estado da Bahia;
b) Acesso ao Sistema de Gestão de Abastecimento da Frotas em níveis de acessos conforme definido pelo
Setor de Transportes Município de Cairu do Estado da Bahia, cabendo ao sistema oferecer níveis de permissão
(consulta/administração) de acesso;
c) Cadastramento e registro dos veículos da frota do contratante.
d) Confecção dos cartões eletrônicos para todos os veículos, sendo impressa em cada um a identificação da
Contratante, a saber: O Município de Cairu do Estado da Bahia, e mais a confecção de cartões coringas para
eventuais problemas nos cartões titulares;
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e) Fornecimento de novos cartões eletrônicos, sempre que solicitado pela Contratada, em caso de perda, dano
ou extravio, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados do registro do pedido;

f) Possibilitar ao Município de Cairu do Estado da Bahia, de acordo com as necessidades do serviço, o
remanejamento dos créditos não utilizados para outros cartões através do sistema de gerencia - mento;
g) Cadastramento de todos os usuários e Gestores do Sistema, com seus respectivos níveis de acesso;
h) Cadastramento de todos os motoristas e condutores dos veículos do CONTRATANTE;

i) Apresentação da Rede Credenciada;
j) Identificação visual e divulgação da rede credenciada;
k) Implantação e parametrização dos sistemas tecnológicos;
l) Treinamento de Usuários, Gestores, Motoristas e condutores;
m) Disponibilizar estrutura de consultoria permanente durante a vigência contratual, que deverá ser realizada
através de, no mínimo, duas visitas mensais ao Município de Cairu do Estado da Bahia, em seu Setor de
Transportes, por profissional devidamente autorizado pela CONTRATADA, objetivando sub- sidiar o uso do
sistema e a performance quanto aos indicadores de desempenho na gestão da frota;
n) Ampliar e disponibilizar a rede credenciada, mediante solicitação do Setor de Transportes do Município de
Cairu do Estado da Bahia, no prazo máximo de 15 (quinze) dias do recebimento do referido pedido, mantendo
um número mínimo de credenciados por região, conforme exige este certame;
o) Pagar pontualmente a rede credenciada pelo valor efetivamente utilizado pela Contratante, ficando claro
que a CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, que é de total
responsabilidade da CONTRATADA;
p) Manter a identificação visual da sua rede credenciada em local visível;
q) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos
serviços contratados;
r) Dispor, permanentemente, para o Setor de Transportes do Município de Cairu do Estado da Bahia, por meio
de mídia eletrônica, de todos os dados operacionais e financeiros da frota obtida durante a vigência do contrato,
inclusive após o seu término;
s) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comercias, de transportes e todas
as demais obrigações legais resultantes da execução do Contrato;
t) Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Cairu do Estado da Bahia ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
da fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE;
u) Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação do serviço e
prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga prontamente a atender;
v) Disponibilizar, às suas expensas, sistema informatizado de gerenciamento do serviço, compatível com o
ambiente seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de atendimento com o Município de Cairu do Estado
da Bahia;
w) Disponibilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, funcionalidades adicionais no sistema informatizado, quando
solicitado pela Contratante, que visem atender ao objeto do Contrato;
x) Facultar ao Município de Cairu do Estado da Bahia o pleno acesso às informações do sistema, inclusive para
a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados;
y) Disponibilizar manual de utilização do sistema em língua portuguesa;
z) Disponibilizar suporte técnico, presencial e/ou por telefone e acesso remoto, sem custo para o
CONTRATANTE;
aa) Disponibilizar ampla capacidade de armazenamento de dados, sendo vedada qualquer limitação de
armazenamento;
bb) Disponibilizar através do sistema a possibilidade de exportação de dados para várias tecnologias (xls,
txt, pdf ou xml);
cc) Fornecer, sem ônus ao CONTRATANTE, a licença de uso de software que viabilize o gerenciamento do
cadastro e dos abastecimentos da frota de veículos do CONTRATANTE e responsabilizar-se pela produção do
sistema em questão,
dd) Incluindo, mas não se limitando, aos equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema
em site próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, migração, backup, recuperação,
segurança, treinamento a usuários finais, ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras atividades,
softwares, hardwares ou serviços necessários à operação e produção plena do sistema com todas as suas
funcionalidades previstas;
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ee) Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do software;
ff) Credenciar, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura do contrato, sob pena
de rescisão, postos, devidamente equipados para aceitar as transações do sistema integrado, nas seguintes
cidades: Salvador, Feira de Santana, Santo Antonio de Jesus, Itabuna, Jequié, Nilo Peçanha, Taperoá, Ituberá
e Valença, deste Município;
gg) Atender às solicitações do CONTATANTE, a qualquer tempo, referente a credenciamento de novos
postos, devendo o credenciamento ser efetivado em prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos;
hh) Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, informando as alterações em correspondência dirigida ao CONTRATANTE. A listagem de estabelecimentos credenciados deve ser fornecida
sempre que solicitada pelo CONTRATANTE;
ii) Guardar sigilo sobre as informações do CONTRATANTE constantes do seu banco de dados, devendo mantêlas arquivadas e disponíveis ao CONTRATANTE, após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos;
jj) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração
Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária;
kk) Será de responsabilidade da contratada e às suas expensas os custos com todos os equipamentos, softwares
e realização de todo o treinamento dos responsáveis pelas bases de gerenciamento no que se refere à utilização
dos sistemas de controle e processamento, assim como pela capacitação no uso dos cartões, pelos usuários e
pelos fornecedores dos serviços objeto do Edital;
ll) Os preços dos combustíveis da rede credenciada deverão seguir o valor médio estabelecido no Estado da
Bahia pela Agência Nacional de Petróleo – ANP;
mm) Ampliar a rede credenciada, quando solicitada ou quando detectar necessidade, e após planejamento
conjunto com a Secretaria de Administração e Setor de Transporte, visando reduzir as eventuais deficiências
quanto à capilaridade da rede existente. Quando houver solicitação de credenciamento pela Contratante, esta
deverá ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias do recebimento do referido pedido.
nn) Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, sempre que houver alterações ou
sempre que solicitado pela Contratante;
oo) Atender e solucionar quaisquer problemas no sistema de gerenciamento, no prazo máximo de 06 (seis)
horas.
pp) As Notas Fiscais emitidas pela rede credenciada devem ter como favorecido a própria contratada, que
deve se responsabilizar pelas eventuais retenções e garantias de serviços.
qq) Deverá a contratada manter atualizadas as informações sobre a rede de estabelecimentos credencia dos ao sistema, comunicando periodicamente a cada 60 (sessenta) dias, as novas inclusões e/ou exclusões.
16. DA AMOSTRA

a) Havendo o aceite da proposta quanto ao valor e a regularidade da documentação de habilitação, o licitante
classificado provisoriamente em primeiro lugar, nos itens a que concorreu, será convocado para apresentar
amostra do sistema exigido, no prazo de 02 (dois) dias úteis da convocação pelo pregoeiro, sem hipótese de
prorrogação, sob pena de desclassificação, em local, dia e horário de início da apresentação definidos na
convocação;
b) A amostra apresentada deverá comprovar a capacidade do licitante de atender aos itens relacionados na
tabela 05 do Termo de Referência, ANEXO deste Edital;
c) Os testes das funcionalidades da amostra serão in loco e deverão ser finalizados em até 02 (dois) dias úteis,
a contar da data de início da apresentação, sendo disponibilizadas 3 horas para cada dia, em local, dia e horário
para início da apresentação definidos na convocação;
d) Caberá a licitante disponibilizar os recursos que viabilizem a realização dos testes durante o período de
amostra;
e) Caberá à comissão da Secretaria de Administrativa e Setor de Transporte do MUNICÍPIO DE CAIRU-BA,
emitir parecer circunstanciado, em até 05 (cinco) dias úteis, a fim de verificar a compatibilidade do material
apresentado com as especificações do instrumento convocatório;
f) A não conformidade da amostra apresentada com as exigências implicará na desclassificação do licitante;
17. BASE LEGAL
Sugerimos utilizar-se do Decreto Municipal n° 551 de 17 de março de 2021 que regulamento no Município de Cairu/BA a
modalidade de Licitação Pregão Eletrônico, em consonância à Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiado
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pela Lei nº 8.666/93 e pela Lei Complementar nº 123/06, com alterações da Lei Complementar nº147/2014, Decreto
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

18. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A gestão será realizada pelo Secretário de Administração do Município
Ângelo César Santiago Fahning
Função: Secretário Municipal de Administração
E-mail: adm_cairu@hotmail.com
Telefone: (75) 3653-2151

19. SANÇÕES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotores da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos
e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por
prazo de até 05 (cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.
e) O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
f) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
g) Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto ao
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
h) O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do
fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de
48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
i) Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá
optar por uma das seguintes alternativas:
9 promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
9 exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total
de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
20. CONDIÇÕES GERAIS

a) O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta
do contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
Os produtos deverão ser apresentados e entregues conforme as especificações do Termo de Referência.
A licitante que não apresentar a proposta conforme solicitado será desclassificada para efeito de julgamento.
Deverá ser entregue um manual da solução de gerenciamento.
É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação o direito de promover as
diligências porventura necessárias para complementar à instrução do processo, conforme lhe faculta o §3º do
artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93.
f) Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e resolvidos pela Prefeitura
Municipal de Cairu - Bahia, por intermédio do seu Departamento Jurídico.
g) O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a inteira responsabilidade
funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
h) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da
Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante

b)
c)
d)
e)
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não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
i) A Prefeitura Municipal poderá realizar visita exclusivamente no endereço da sede da empresa vencedora no
prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) após o certame, para confirmação de funcionamento (“PORTAS
ABERTAS”), condição essencial para homologação e contratação.
21. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ângelo César Santiago Fahning
Função: Secretário Municipal de Administração
E-mail: adm_cairu@hotmail.com
Telefone: (75) 3653-2151
22. RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Cíntia Bonfim Rosenberg Meireles
Função: Secretária Municipal de Saúde
E-mail: saude.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ângelo César Santiago Fahning
Função: Secretário Municipal de Administração
E-mail: adm_cairu@hotmail.com
Telefone: (75) 3653-2151
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EDITAL Nº 062/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2021

ANEXO II
(MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS)
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº
_________________________
e
Inscrição
Estadual
nº__________________,
estabelecida
no(a)
____________________________________, em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021.
Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a realização dos fornecimentos descritos no ANEXO I
– TERMO DE REFERÊNCIA:
PROPOSTA DE PREÇOS

COMBUSTÍVEIS

ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES
DOS PRODUTOS

SECRETARIAS
UNID.
ADM

SAÚDE

QUANT
ESTIMAD
A ANO

1

GASOLINA ADITIVADA

LITROS

40.000

54.000

94.000

2

ÓLEO DIESEL S10 SIMPLES

LITROS

50.000

32.000

82.000

PREÇO
UNITÁRIO
MÉDIO* R$

VALOR
TOTAL R$

TOTAL ESTIMADO DE CONSUMO
TAXA ADMINISTRATIVA (%)
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (TOTAL ESTIMADO + TAXA)

*Obs: Na proposta o proponente deve obrigatoriamente incluir nos preços todas as despesas relacionadas à execução
do contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.
Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: ________________________________________________;
b) CNPJ (MF) nº: ________________________________________________;
c) Inscrição Estadual nº: __________________________________________;
d) Endereço: ____________________________________________________;
e) Fone: _____________________ Fax (se houver): ____________________;
f) CEP: __________________________; e
g) Cidade: ________________________ Estado: _______________________;
h) Banco _________ Agência nº:_________ Conta nº:___________________.
i) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contado da data da entrega de seu respectivo envelope;
CAIRU/BA, ____ de ______________ de _______.
_______________________________________
Assinatura e carimbo
(Representante legal)
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EDITAL Nº 062/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2021

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação
completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima
identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação
antes da adjudicação do objeto;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, diretaou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial
das propostas; e
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.
Cairu

de

de 20

.

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE
E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA
DO MUNICÍPIO DE CAIRU DO ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS
CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA
GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU
CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA Nº __/___.
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE CAIRU - BA E A EMPRESA
........................................ NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Marechal
Deodoro, no. 03, Centro, Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, inscrito no CNPJ n.º 14.235.907/0001-44, representada
neste ato pelo Secretário de Administração, Senhor Ângelo César Santiago Fahning, brasileiro, casado, com endereço
residencial na Praça da Bandeira, s/n, Cajazeira, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da
cédula de identidade nº 60.031.832-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 943.060.525-91, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa
......................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ............................, inscrição estadual sob o nº. ...................,
situada à ............................, neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a)
Senhor(a). .............................., portador(a) de documento de identidade nº. ............., emitido por Secretaria da
Segurança Pública do Estado da ........................, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº .....................,
residente e domiciliado (a) à .............................................., vencedora do processo licitatório na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 030/2021, originário do Processo Administrativo nº 336/2021, datado de 20/08/2021,
doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum acordo celebrar o presente contrato de prestação
de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, e fornecimento de cartão de
combustível, que se regerá pelas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as cláusulas e condições a seguir
ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO –
Contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e
fornecimento de cartão de combustível, bem como serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender
à frota do Município de Cairu do Estado da Bahia, através de rede de estabelecimentos credenciados, com implantação
e operação desistema informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia de cartão eletrônico com chip
(tecnologia smart) ou cartão com tarja magnética, de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pelo contratante,
obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 que independente
de transcrição, integra este instrumento e em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência.
PARÁGRAFO PRIMEIRO –A implantação do serviço de gerenciamento de abastecimento e manutenção da frota
deste Município, com o fornecimento do sistema informatizado e cartões eletrônicos para cada veículo, sem qualquer
custo adicional para a CONTRATANTE, dar-se-á no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO- A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração
de aditamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO QUARTO - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
PARÁGRAFO QUINTO - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
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PARÁGRAFO SEXTO - Vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO a integra processo licitatório na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021, originário do Processo Administrativo nº 336/2021, datado de 20/08/2021,
que também passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer
correspondências trocada entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas para o custeio da execução do fornecimento contratadas com base na presente licitação, no que couber,
serão custeadas à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente
da Prefeitura Municipal de Cairu, através de dotações definidas abaixo:
UNIDADE
GESTORA

FONTE

PROJETO/ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO

06/06

0000/0042

2.037

10/10

0002/0014

2.004/2.050/2.078/4.000

ELEMENTO DE DESPESA /
NATUREZA DA DESPESA
33.90.30.00.00.00
33.90.39.00.00.00
33.90.30.00.00.00
33.90.39.00.00.00

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pela prestação dos serviços contratados, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE o valor total anual estimado de
R$..................................(.................................), sendo, a taxa de administração de …..% (
) sobre o valor
dos serviços realizados, durante o período de execução do Contrato.
COMBUSTÍVEIS

ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES
DOS PRODUTOS

SECRETARIAS
UNID.
ADM

SAÚDE

QUANT
PREÇO
ESTIMAD UNITÁRIO
A ANO
MÉDIO* R$

1

GASOLINA ADITIVADA

LITROS

40.000

54.000

94.000

2

ÓLEO DIESEL S10 SIMPLES

LITROS

50.000

32.000

82.000

VALOR
TOTAL R$

TOTAL ESTIMADO DE CONSUMO
TAXA ADMINISTRATIVA (%)
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (TOTAL ESTIMADO + TAXA)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços são fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes (marítimo e terrestre), seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer
que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancaria ou crédito em conta corrente, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante o fornecimento do objeto licitado de acordo com a descrição da Ordem de Fornecimento, desde que não haja
pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro título
vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
cessão tenha sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, previamente autorizada, por escrito, e os títulos
regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SEXTO - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos
impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos fornecimentos.
PARÁGRAFO OITAVO - Os produtos fornecidos a Secretaria Municipal de Saúde serão faturados da seguinte forma:
Fundo Municipal de Saúde de Cairu, Praça Santo Antônio, S/N, Centro, Cairu - Bahia, CEP 45.420-000, CNPJ nº
11.406.106/0001-06.
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado,
desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A prestação dos serviços será realizada no Território do Estado da Bahia, conforme regiões e municípios elencados.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma
do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem
reduzindo a responsabilidade da contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A gestão do presente termo de contrato será realizada pelos respectivos Secretários que
respondem pelas respectivas Unidades Interessadas, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde
do Município de Cairu/BA.
Ficam designados os Servidores: Ângelo César Santiago Fahning, Jeanine Costa Fonseca, como responsáveis pelo
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO QUARTO - As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe
a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
PARÁGRAFO QUINTO - DA DESCRIÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS – Os serviços objeto deste termo de referência
abrangem a administração e gerenciamento do fornecimento de cartões de combustíveis para abastecimento de
combustíveis da frota do MUNICÍPIO DE CAIRU BAHIA, (ANEXO I – Discriminação dos Produtos/Serviços Objeto de
Contratação). Para tanto haverá a implantação e operação pela contratada de um sistema tecnológico integrado, via
internet, que viabilizará o gerenciamento e o pagamento dos serviços de abastecimento de combustíveis dos (ITENS),
junto a rede de credenciados. Os veículos terão cartão eletrônico próprio, magnético ou com tecnologia “SMART”. Cada
condutor terá sua identificação validada através de uma senha pessoal, durante a execução de qualquer operação
realizada na rede de postos de abastecimento credenciados. Para tanto, deverão ser disponibilizados logins e senhas de
acesso ao sistema para o gestor/fiscal do contrato. A contratada deverá disponibilizar métodos e uma solução que iniba e
identifique com agilidade a falha de segurança nas eventuais utilizações não autorizadas. As atividades de gerenciamento
do abastecimento de combustíveis dos (itens) da frota deverá conter:
PARÁGRAFO SEXTO - As atividades de gerenciamento e abastecimento de combustíveis da frota deve conter:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Sistema tecnológico para processamento de informações, através da Internet, com acesso ao Setor
de Transportes do Município de Cairu do Estado da Bahia;
Processo de consolidação de dados e emissão de relatórios pela Internet ao de Município de Cairu
do Estado da Bahia;
Sistema tecnológico integrado para viabilizar o pagamento dos serviços de abastecimento executados
na rede credenciada;
Envio das notas fiscais/faturas liquidadas junto à rede credenciada da CONTRATADA, e em formato
digital, contemplando, no mínimo, as seguintes informações: razão social, endereço completo, nome
fantasia,CNPJ, Inscrição Estadual, Data de emissão, modelo da NF, natureza da operação, série da
NF, quantidade de litros, valor da NF;
Rede credenciada de postos, equipados para aceitar todas as transações do sistema tecnológico da
CONTRATADA, nas Regiões elencadas;
Sistema de gerenciamento integrado, ao qual terá acesso o Setor de Transportes do Município de
Cairu do Estado da Bahia e que possibilitará a emissão dos seguintes relatórios:
i.

Extrato analítico/sintético contendo todos os abastecimentos, individualmente discriminados
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por veículo, apresentando gráfico e tabelas comparativos entre veículos, bem como data,
hora, local e quilometragem no momento em que foram efetuadas as operações;
ii. Consolidação mensal da quantidade de veículos que efetuaram abastecimento;
iii. Ranking de despesas (maiores consumos) por veículo ou qualquer outro filtro disponível no
sistema;
PARÁGRAFO SÉTIMO - Relatórios comparativos entre veículos ou qualquer outro, desde que haja informação
disponível no sistema da CONTRATADA;
PARÁGRAFO OITAVO - Relatório de Composição da Frota que permitirá ao Gestor identificar a quantidade total de
veículos cadastrados no Sistema, possibilitando a classificação de diferentes formas, seja por fabricante, modelo, versão
ou ano de fabricação;
PARÁGRAFO NONO - Relatório de Histórico de Frota que listará todas as operações realizadas por um veículo ou por
todos osveículos do Município de Cairu do Estado da Bahia;
PARÁGRAFO DÉCIMO Relatório de Análise de Consumo de Combustível que permitirá ao Gestor avaliar, em um
determinado período, a performance dos veículos da Frota em termos de consumo (km/L) de combustível;
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Relatório de Histórico de Quilometragem da Frota: deverá informar a
quilometragem percorrida por veículo da frota e o consumo de combustível, em determinado período definido;
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Relatório de Preços Praticados nos Postos Credenciados: identificará o preço por
litro unitário dos combustíveis nos postos credenciados, que estejam dentro da faixa de preço de mercado;
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Relatórios de Utilização de Combustível, por veículo da Frota que apresentará,
em determinado período definido, o quantitativo pormenorizado de combustível, utilizados, identificando inclusive o
tipo de combustível e os postos credenciados nos quais os serviços foram utilizados;
PARÁGRAFO DÉCIMO – QUINTO - Relatório de Desvio de hodômetro, que possibilitará a verificação de eventuais
divergências verificadas na captação da quantidade de litros abastecidos por veículo da Frota;
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Relatório de Desvio de Consumo de Combustível, que possibilitará a verificação de
eventuais divergências verificadas na captação da quantidade de litros abastecidos por veículo da Frota;
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Relatório de Extrato de Conta portador/Conta Base, que verificará o extrato da
conta de cada veículo da Frota e o saldo existente, a fim de acompanhar as despesas realizadas em um período definido;
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Relatório de Evolução de Despesas da Frota, que possibilitará a verificação da
evolução de despesas da frota dentro de um determinado período.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Relatório de Relacionamento Cartão X Conta Portador que possibilitará a identificação
de cartão eletrônico correspondente ao veículo que o utiliza.
CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO E REAJUSTEAMENTO
O valor do contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.
PARÁGRAFO ÚNICO - A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação
que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

a) O valor da taxa da administração admitido para o pagamento da prestação dos serviços, incidirá sobre o montante
mensal de gastos efetuados com abastecimento veículos através do sistema de gerenciamento da proponente, bem
como sobre os valores das recargas dos cartões eletrônicos;
b) O investimento necessário à implantação do sistema, tais como: instalação dos equipamentos de leitura, gravação
e transmissão de dados, cartões (1ª e 2ª vias), credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do
sistema e treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operação (se houver), serão cobertos pela taxa de
administração.
CLÁUSULA OITAVA FLUXO OPERACIONAL
a)

b)

A licitante vencedora dos itens deverá disponibilizar, no ato da assinatura do contrato, rede de postos de
abastecimento credenciados e equipados para aceitar transações com os cartões eletrônicos, ou transações via
internet, dentro do Estado da Bahia atendendo as demandas do Município de Cairu;
A(s) rede(s) credenciada(s) para abastecimento de combustível da frota, deve(m) contemplar, dentro do Estado
da Bahia, no mínimo, as seguintes cidades: Salvador, Feira de Santana, Santo Antonio de Jesus, Itabuna, Jequié,
Nilo Peçanha, Taperoá, Ituberá e Valença, deste Município.*
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c)

d)
e)

A discriminação da frota de veículos do MUNICÍPIO DE CAIRU encontra-se adiante, a qual poderá sofrer acréscimo
ou diminuição, acarretando alteração no consumo dos produtos ou serviços para mais ou para menos. Tal fato
não poderá onerar a taxa de administração;
O MUNICÍPIO DE CAIRU informará os limites de crédito para cada cartão, a fim de serem gastos com
abastecimento objeto deste certame;
Deverão ser repassadas ao MUNICÍPIO DE CAIRU todas as atualizações e alterações no sistema operacional de
gerenciamento de frota de veículos utilizado pela licitante vencedora;

CLÁUSULA NONA DO CONTROLE DA SEGURANÇA DO GERENCIAMENTO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após digitação de uma senha válida do usuário;
O bloqueio do uso do cartão de veículo/usuário deverá ser on-line, a partir da base operacional, mediante
rotina/senha específica;
Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal;
O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada na base operacional;
O uso indevido de cartão de veículo não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base operacional, se constatado,
será considerado falha e as despesas efetivadas serão pagas pela empresa contratada;
Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão e cada condutor deverá ter sua identificação validada atra vés de
senha, durante a execução de qualquer operação realizada na rede credenciada;
A licitante vencedora deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso
correto, conforme solicitação do Setor de Transportes do MUNICÍPIO DE CAIRU;
A licitante vencedora deverá atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, disponibilizando,
através de correspondência encaminhada ao Setor de Transportes do MUNICÍPIO DE CAIRU.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO
O presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO
PARAGRAFO PRIMEIRO - Além das obrigações constantes do edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 030/2021, que fazem
parte deste contrato, independente de transcrição, a CONTRATADA obriga-se a:
1) As Empresas contratadas obrigam-se a implantar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato,
o serviço de gerenciamento de abastecimento deste Município, com o fornecimento do sistema informatizado e cartões
eletrônicos para cada veículo, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE, que habilitará os responsáveis pela
autorização para aquisição de produtos e prestação de serviços junto à rede credenciada da CONTRATADA, sendo que
esta implantação e a operação compreendem os seguintes itens:
a) Planejamento da implantação do sistema de gerenciamento e validação pelo Setor de Transportes do Município
de Cairu do Estado da Bahia;
b) Acesso ao Sistema de Gestão de Abastecimento da Frotas em níveis de acessos conforme definido pelo Setor
de Transportes Município de Cairu do Estado da Bahia, cabendo ao sistema oferecer níveis de permissão
(consulta/administração) de acesso;
c) Cadastramento e registro dos veículos da frota do contratante.
d) Confecção dos cartões eletrônicos para todos os veículos, sendo impressa em cada um a identificação da
Contratante, a saber: O Município de Cairu do Estado da Bahia, e mais a confecção de cartões coringas para
eventuais problemas nos cartões titulares;
e) Fornecimento de novos cartões eletrônicos, sempre que solicitado pela Contratada, em caso de perda, dano
ou extravio, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados do registro do pedido;
f) Possibilitar ao Município de Cairu do Estado da Bahia, de acordo com as necessidades do serviço, o
remanejamento dos créditos não utilizados para outros cartões através do sistema de gerencia - mento;
g) Cadastramento de todos os usuários e Gestores do Sistema, com seus respectivos níveis de acesso;
h) Cadastramento de todos os motoristas e condutores dos veículos do CONTRATANTE;
i) Apresentação da Rede Credenciada;
j) Identificação visual e divulgação da rede credenciada;
k) Implantação e parametrização dos sistemas tecnológicos;
l) Treinamento de Usuários, Gestores, Motoristas e condutores;
m) Disponibilizar estrutura de consultoria permanente durante a vigência contratual, que deverá ser realizada
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n)

o)

p)
q)
r)

s)
t)

u)
v)

w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)

dd)

ee)
ff)

gg)
hh)
ii)

jj)

através de, no mínimo, duas visitas mensais ao Município de Cairu do Estado da Bahia, em seu Setor de
Transportes, por profissional devidamente autorizado pela CONTRATADA, objetivando sub- sidiar o uso do
sistema e a performance quanto aos indicadores de desempenho na gestão da frota;
Ampliar e disponibilizar a rede credenciada, mediante solicitação do Setor de Transportes do Município de
Cairu do Estado da Bahia, no prazo máximo de 15 (quinze) dias do recebimento do referido pedido, mantendo
um número mínimo de credenciados por região, conforme exige este certame;
Pagar pontualmente a rede credenciada pelo valor efetivamente utilizado pela Contratante, ficando claro que
a CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, que é de total
responsabilidade da CONTRATADA;
Manter a identificação visual da sua rede credenciada em local visível;
Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos
serviços contratados;
Dispor, permanentemente, para o Setor de Transportes do Município de Cairu do Estado da Bahia, por meio
de mídia eletrônica, de todos os dados operacionais e financeiros da frota obtida durante a vigência do
contrato, inclusive após o seu término;
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comercias, de transportes e todas as
demais obrigações legais resultantes da execução do Contrato;
Responder pelos danos causados diretamente ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE;
Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação do serviço e prestar
todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga prontamente a atender;
Disponibilizar, às suas expensas, sistema informatizado de gerenciamento do serviço, compatível com o
ambiente seguro, via WEB, on-line, interligando os locais de atendimento com o Município de Cairu do Estado
da Bahia;
Disponibilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, funcionalidades adicionais no sistema informatizado, quando
solicitado pela Contratante, que visem atender ao objeto do Contrato;
Facultar ao Município de Cairu do Estado da Bahia o pleno acesso às informações do sistema, inclusive para a
extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados;
Disponibilizar manual de utilização do sistema em língua portuguesa;
Disponibilizar suporte técnico, presencial e/ou por telefone e acesso remoto, sem custo para o CONTRATANTE;
Disponibilizar ampla capacidade de armazenamento de dados, sendo vedada qualquer limitação de
armazenamento;
Disponibilizar através do sistema a possibilidade de exportação de dados para várias tecnologias (xls, txt, pdf
ou xml);
Fornecer, sem ônus ao CONTRATANTE, a licença de uso de software que viabilize o gerenciamento do
cadastro e dos abastecimentos da frota de veículos do CONTRATANTE e responsabilizar-se pela produção do
sistema em questão,
Incluindo, mas não se limitando, aos equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema em
site próprio, manutenção das bases de dados, procedimentos de instalação, migração, backup, recuperação,
segurança, treinamento a usuários finais, ambiente e softwares operacionais, e quaisquer outras atividades,
softwares, hardwares ou serviços necessários à operação e produção plena do sistema com todas as suas
funcionalidades previstas;
Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do software;
Credenciar, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura do contrato, sob pena de
rescisão, postos, devidamente equipados para aceitar as transações do sistema integrado, nas seguintes
cidades: Salvador, Feira de Santana, Santo Antonio de Jesus, Itabuna, Jequié, Nilo Peçanha, Taperoá, Ituberá
e Valença, deste Município,
Atender às solicitações do CONTATANTE, a qualquer tempo, referente a credenciamento de novos postos,
devendo o credenciamento ser efetivado em prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos;
Atender às solicitações do CONTATANTE, a qualquer tempo, referente a credenciamento de novos postos,
devendo o credenciamento ser efetivado em prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos;
Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, informando as alterações em correspondência dirigida ao CONTRATANTE. A listagem de estabelecimentos credenciados deve ser fornecida
sempre que solicitada pelo CONTRATANTE;
Guardar sigilo sobre as informações do CONTRATANTE constantes do seu banco de dados, devendo mantêlas arquivadas e disponíveis ao CONTRATANTE, após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos;
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kk) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração
Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciária;
ll) Será de responsabilidade da contratada e às suas expensas os custos com todos os equipamentos, softwares
e realização de todo o treinamento dos responsáveis pelas bases de gerenciamento no que se refere à
utilização dos sistemas de controle e processamento, assim como pela capacitação no uso dos cartões, pelos
usuários e pelos fornecedores dos serviços objeto do Edital;
mm)
Os preços dos combustíveis da rede credenciada deverão seguir o valor médio estabelecido no Estado
da Bahia pela Agência Nacional de Petróleo – ANP;
nn) Ampliar a rede credenciada, quando solicitada ou quando detectar necessidade, e após planejamento conjunto
com a Secretaria de Administração e Setor de Transporte, visando reduzir as eventuais deficiências quanto à
capilaridade da rede existente. Quando houver solicitação de credenciamento pela Contratante, esta deverá
ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias do recebimento do referido pedido.
oo) Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, sempre que houver alterações ou sempre
que solicitado pela Contratante;
pp) Atender e solucionar quaisquer problemas no sistema de gerenciamento, no prazo máximo de 06 (seis) horas.
qq) As Notas Fiscais emitidas pela rede credenciada devem ter como favorecido a própria contratada, quedeve
se responsabilizar pelas eventuais retenções e garantias de serviços.
rr) Deverá a contratada manter atualizadas as informações sobre a rede de estabelecimentos credencia - dos ao
sistema, comunicando periodicamente a cada 60 (sessenta) dias, as novas inclusões e/ou exclusões.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se á:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;
b) Promover, através do gestor do contrato, o acompanhamento e fiscalização da sua execução, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
c) Fiscalizar a execução do contrato e atestar a Nota Fiscal;
d) Efetuar pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no contrato;
e) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato;
f) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura,
conforme art.61, §1º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade
promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às seguintes sanções prevista na Lei nº 10.520/02, Lei nº
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com este Município por prazo
de até 05(cinco) anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não
entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subseqüente
ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO, junto
ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
PARAGRAFO QUARTO - A Contratante poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for devido, para
compensação das multas aplicadas.
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PARAGRAFO QUINTO – A Contratante poderá revogar ou anular esta licitação, sem que, disso decorra para as licitantes
qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e
a ampla defesa;
PARAGRAFO PRIMEIRO - A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas nas Leis nº. 8666/93 e 10.520/02.
PARAGRAFO SEGUNDO – O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
PARAGRAFO TERCEIRO – Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização.
PARAGRAFO QUARTO – A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,
nos casos enumerados nos incisos II e III do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93;
PARAGRAFO QUINTO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do contratante,
sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa
do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO - Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o CONTRATANTE,
poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o CONTRATADO pelas perdas
e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato,
título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que
possível.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Valença - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, os
representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.
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Cairu – Bahia, .............. de ....................... de ...........

ÂNGELO CÉSAR SANTIAGO FAHNING
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE

..............................................................
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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EDITAL Nº 062/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2021

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ilmo. Sr. Pregoeiro
Cairu - BA

Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as regras e condições estabelecidas
no Edital do Pregão Eletrônico nº ______ e seus Anexos, bem como as normas e regulamentos que regerão o certame,
e especificamente que:

I.

Declaramos que possuímos todos os documentos de habilitação e preenchemos as condições para
participação no presente Pregão;

II.

Declaro, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa OU
Empresa de Pequeno Porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts, 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

III.

Não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos
menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor
aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

IV.

Recebemos, no devido tempo e de forma satisfatória, todas as informações e os esclarecimentos
considerados necessários para a elaboração dos Documentos de Habilitação e da Proposta apresentada,
pelos qual assumimos total responsabilidade.

V.

Declaração de Pleno Conhecimento

Cidade, data
Assinatura e identificação
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