
 
 
 
 
 

EDITAL DE PREGÃO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
  
 PREÂMBULO 
  
EDITAL 002/2019 
DO PREGÃO: 002/2019 
DATA DA REALIZAÇÃO: 05 de abril de 2019. 
HORÁRIO: 09:00 horas. 
LOCAL: Câmara Municipal de Chapadão do Céu – Goiás. 
  
A Câmara Municipal de Chapadão do Céu, Estado de Goiás, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 05 de abril de 2019, às 09:00 horas, na sede da 
Câmara Municipal, nesta cidade, Licitação na Modalidade PREGÃO, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de 6.000 (seis mil) litros de gasolina 
aditivada e 6.000(seis mil) litros de óleo diesel S10 para veículos desta Câmara, que será 
regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 
que dele fazem parte integrante. 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento 
dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento das empresas 
licitantes, na sede desta da Câmara Municipal, situada à Avenida Ema s/nº QD 52. - Centro, 
nesta cidade, com início às 09:00 horas, do dia 05 de abril de 2019, e será conduzida pelo 
Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.  
  
I - DO OBJETO: 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de 6.000 (seis mil) litros de gasolina 
aditivada e 6.000(seis mil) litros óleo diesel S10, para veículos desta Câmara, conforme 
especificações constantes no modelo de proposta, que integra este Edital. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO: 
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 
Edital. 
 
III - DO CREDENCIAMENTO: 



3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
3.1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com 
firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 3.1.1, que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto. 
3.3 – No Credenciamento deverá constar também Licença da ANP (Agencia Nacional de 
petróleo) em plena validade, da sede da empresa ou da filial que eventualmente estiver 
participando. 
3.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 
3.5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
  
 
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO: 
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, deverá ser apresentada 
fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente e todos os dados que identifique a empresa, os seguintes dizeres: 
Envelope nº. 1 - Proposta 
Pregão nº. 002/2019 
Envelope nº. 2 - Habilitação 
Pregão nº. 002/2019 
4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado 
ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe 
de Apoio. 
  
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA: 
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
5.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifique a empresa; 



5.1.2 - Número do Pregão; 
5.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência. 
5.1.4 - Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à 
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas 
e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
5.1.5 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 40 (quarenta) dias. 
5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
5.3 - Poderá haver reajuste sobre os valores contratados, com base no índice de preços da ANP 
– Agência Nacional do Petróleo. 
5.4 - Será reajustado somente o saldo remanescente do contrato. 
 
 VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”: 
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 
 6.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
6.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
6.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, alterações caso houver, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
6.2.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea 6.2.2, deste subitem; 
6.2.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
6.2.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, quando a atividade assim o exigir. 
 6.3 - REGULARIDADE FISCAL 
6.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
6.3.2 – Licença de funcionamento ao município sede do licitante (Alvará) 
6.3.3 – Prova de inscrição na Fazenda Municipal da sede do licitante; 
6.3.4 – Prova de inscrição na Fazenda Estadual da sede do licitante; 
6.3.5 – Prova de regularidade junto a Secretaria da Receita Federal (SRF); 
6.3.6 – Prova de regularidade junto a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN); 
6.3.7 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 
6.3.8 – Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 
6.3.9 – Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
6.3.10 – certidão de regularidade trabalhista (CNDT): 
6.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 
6.4.1 - É facultada a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste edital, pelo 
comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à Câmara Municipal de 
Chapadão do Céu – Goiás, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual 
deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 6.3.1 a 6.3.7 



do item VI, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou se, apresentados, já 
estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação das 
propostas. 
6.4.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 30 (TRINTA) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
  
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 
7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
7.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Edital e, em 
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
7.3.1 - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
7.3.2 - Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
7.3.3 - Preço fora de mercado; 
7.4 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta. 
7.5 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
7.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
7.6.1 - Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superior àquela; 
7.6.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
7.6.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
7.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
7.8.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 
de lances. 
7.9 - Os lances deverão ser formulados por lote, em valores distintos e decrescentes, inferiores 
à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro e 
equipe de apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 
7.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
7.11 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. 



7.12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
do preço. 
7.13 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
7.14 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 
será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
7.15 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
7.16 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante: 
7.16.1 - Substituição e apresentação de documentos, ou  
7.16.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
7.17 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
7.17.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada.  
7.18 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 6.5.1, o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da Câmara 
Municipal de Chapadão do Céu - Goiás. 
7.19 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame. 
7.20 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, 
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, 
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos 
de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
  
 
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 
8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e 
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  



8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
8.6 - A adjudicação será feita do item do objeto. 
  
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO: 
9.1 - O objeto da licitação será entregue mediante requisição própria expedida pelo 
Departamento de Controle Interno, desta Câmara. 
 
X - DAS CONDIÇÕES DE RETIRADA DO OBJETO: 
10.1 - O objeto da presente licitação será retirado nos termos do item 9.1. 
10.2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
10.2.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
10.2.1.1 - na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração da Câmara Municipal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
10.2.2 - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
10.2.2.1 - na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação do Contratante, no prazo máximo de 06 (seis) horas, contado da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
  
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO: 
11.1 - O pagamento será efetuado em 15 (QUINZE) dias úteis, contados da apresentação da 
nota fiscal/fatura no protocolo da Câmara Municipal de Chapadão do Céu/Go. 
11.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
XII - DA CONTRATAÇÃO: 
12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo 
de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 
12.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, 
estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando 
os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  
12.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis comprovar a sua situação 
de regularidade de que trata o subitem 12.1.1 deste item XII, mediante a apresentação das 



certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 
realizar.  
12.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer a Câmara Municipal para assinar o termo de contrato. 
12.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.1.1, ou se recusar a assinar o contrato 
(ou retirar o instrumento equivalente), será convocada outra licitante na ordem de classificação 
das ofertas, e assim sucessivamente. 
12.4 - O contrato será celebrado com duração de 08(oito) meses, contados da data de sua 
assinatura. 
  
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
13..1- Pela inexecução total parcial do contrato, a Câmara Municipal poderá, garantida prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
13.1.1 - advertência por escrito; 
13.1.2 - em caso de descumprimento total da obrigação assumida, poderá ser aplicada multa 
de até -5000 UVFSAB – Unidade de Valor Fiscal de Chapadão do Céu/Go; 
13.1.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante, 
por um período não superior a 02 (dois) anos, conforme na forma do inciso IV, art. 87 da Lei 
n.º 8.666/93; 
13.1.4 - rescisão do termo de contrato; 

  
XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
14.1 - As despesas oriundas deste contrato responderão os recursos orçamentários do ano de 
2019. 01.01.01.031.0001.2.101 3.3.90.30.00 – Manutenção da Câmara Municipal – Material 
de Consumo. 
 
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
13.2 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na sede da Câmara Municipal. 
13.3 - Até 02 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão.  
13.3.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 
dia útil. 
13.3.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  
13.4 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
13.5 - Integram o presente Edital: 



Anexo I – Modelo de Proposta 
Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital; 
Anexo III – Modelo da Minuta do contrato; 
Anexo IV - Modelo Declaração Atendimento as condições de habilitação 
Anexo V – Modelo de Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho 
Anexo VI – Modelo Protocolo de Recebimento de Edital e Anexos 
Anexo VII – Modelo de Declaração 
13.6 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Serranópolis – Goiás. 
13.7 – As eventuais dúvidas poderão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitação, 
através do fone nº. 0**64 3634-1243. 
13.8 – Os interessados em adquirir o referido Edital, poderão dirigir diretamente à sede da 
Câmara Municipal. 

 
 
 

Chapadão do Céu, Estado de Goiás, 11 de março de 2019 
 
 
 

 Flavia Ficher Dalto 
Pregoeira 

 
 

Visto, 
 
 
 

Paulo Sérgio Alves de Pádua 
Presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Céu/Go 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA 
 

À 
Câmara Municipal de Chapadão do Céu - GO. 
Comissão de Licitação 

 
                      Prezados Senhores: 
 

Atendendo ao Edital 002/2019 do Pregão Presencial n. 002/2019, 
apresentamos nossa proposta conforme abaixo alinhado: 

 
Manutenção da Câmara 

 
LOTE ÚNICO 

Item Quant Unid Discriminação Marca Vl. Unit Vl. Total 
I 6.000 Lts 

ÓLEO DISEL S10 
   

II 6.000 Lts 
GASOLINA ADITIVADA 

   

VALOR TOTAL DO LOTE.............................................R$    
 

 
Da Validade da Proposta: ver item 5.1.5 do Edital 
Do Prazo do Pagamento: ver item 11.1 do Edital 
Da Entrega: ver item 9.1 do Edital  
 
 

Declaramos aceitar as condições expressas no Pregão Anexo e nas Leias 
10.520/02 e 8.666/93, com as atualizações que lhes foram introduzidas. 

 
 

Chapadão do Céu-GO, ------- de ------ de 2019. 
 

 
ASSINATURA 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 
  
  
  

A empresa ________________________, cadastrada no CNPJ sob 
nº. ________________________, sito a _____________________________________por 
intermédio do seu representante ou procurador declara à Câmara Municipal de Chapadão do 
Céu/GO, que atende a todas as condições de habilitação no Edital_____/2019 de Pregão nº. -
----/2019. 

  
  
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal 

por eventual falsidade. 
  
  
  
  
  
  

Local e data. 
 
 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. _______/2019. 
 
Celebrado entre a Câmara Municipal de 
Chapadão do Céu/GO, e a empresa 
__________________________conforme as 
disposições seguintes: 

 
   PREÂMBULO: 

I - DA CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO 
CÉU – GO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n. 24.8593400001-30, neste 
ato representado pelo seu presidente PAULO SÉRGIO ALVES DE PÁDUA, brasileiro, 
portador da Cédula de Identidade n° ------------------, e do CPF n° ----------------, 
residente e domiciliado nesta cidade, na ----------------, Bairro -------------------------, 
neste ato denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 
_____________________, estabelecida a _________________________, e cadastrado no 
CNPJ sob nº. _____________________________________, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, que assinam o presente termo de contrato na forma e 
condições abaixo especificadas: 

II - DO LOCAL E DATA: Lavrado e assinado na sede da Câmara Municipal 
de Chapadão do Céu-GO. aos_______ dias do mês de ______________ do ano de 2019. 

III - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pelas 
disposições constantes da Lei 10.520 de 17 de fevereiro de 2002, pela Lei nº. 8.666 de 21 de 
junho de 1.993, e conforme Pregão nº. 002/2019. 
  

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:  
1.1 - Constitui objeto deste instrumento contratual o fornecimento de: 

 
Manutenção da Câmara 

LOTE ÚNICO 
Item Quant Unid Discriminação Marca Vl. Unit Vl. Total 

I 6.000 Lts 
OLEO DISEL S10 

   

II 6.000 Lts 
GASOLINA ADITIVADA 

   

VALOR TOTAL DO LOTE.............................................R$    
 

  
1.1.1 - O produto deverá obedecer aos parâmetros de qualidade do ANP – 

Agência Nacional de Petróleo. 
  

CLAUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 



2.1 - A CONTRATADA entregará o objeto descrito na cláusula precedente, 
através de requisições próprias emitidas pelo Departamento de Compras, da Câmara 
Municipal, a qual manterá controle do fornecimento; 

2.2 - O produto não poderá ser entregue sem a requisição do Departamento de 
Compras, responsabilizando-se a CONTRATADA pelas entregas irregulares. 

2.3 - A CONTRATANTE não efetuará o pagamento de produtos entregues 
sem a solicitação supramencionada. 

2.4 - No caso de falta do produto no estoque da CONTRATADA, quando da 
solicitação feita pelo órgão próprio, ficará a mesma obrigada a providenciar de imediato a 
entrega, sob pena de incorrer na multa da Cláusula Oitava deste contrato. 

2.5 - A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do 
fornecimento nem protelar sua entrega. 

2.6 - A CONTRATADA deverá fornecer o produto de acordo com os 
parâmetros de qualidade do ANP - Agência Nacional de Petróleo, cujos testes deverão ser 
executados e apresentados quando solicitados pela CONTRATANTE.  

2.6.1 - Caso o produto apresente características fora do padrão solicitado, o 
produto não será recebido, devendo ser providenciada nova entrega do produto com as 
características exigidas e os dias contarão como atraso, podendo incorrer na multa do item 
8.3. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO:  
3.1 - O produto constante do objeto, será entregue pelo preço geral de R$ 

- __________ (_________________________________________). 
  

CLAÚSULA QUARTA: DO REAJUSTE:  
4.1 - O preço do objeto constante deste contrato será reajustado de acordo 

com os índices do Ministério da Fazenda e pela ANP – Agência Nacional de Petróleo.  
  
CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
5.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA após a entrega do 

produto solicitado, mediante apresentação das faturas, que serão pagas no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis; 

5.2 - O pagamento será efetuado pela Secretaria da Câmara, mediante os 
documentos apresentados, respondendo seu titular pelos pagamentos efetuados de forma 
irregular. 
  

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE FORNECIMENTO: 
6.1 - O produto constante do objeto será fornecido a contar da assinatura deste 

termo, pelo período máximo de 09 (nove) meses, podendo ser renovado através de Termo 
Aditivo. 
  

CLÁUSULA SÉTIMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   
7.1 - Os empenhos das despesas oriundas deste contrato serão custeados por 

recursos do ano de 2019. 



 01.01.01.031.0001.2.101 3.3.90.30.00 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL – MATERIAL DE CONSUMO 
 

 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E 

MULTA:  
8.1 - Das obrigações da CONTRATANTE: 
8.1.1 - Efetuar através do órgão próprio controle do produto entregue; 
8.1.2 - Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas. 
8.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.2.1 - Realizar o fornecimento do combustível na forma da proposta aqui 

contratada, observado fielmente a qualidade, o quantitativo e o valor das requisições; 
8.2.2 - Ter a pronta entrega o produto solicitado; 
8.2.3 - Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores 

correspondentes às requisições, em tempo de serem processadas; 
8.2.4 - Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o 

atendimento. 
8.3 - DAS PENALIDADES E MULTAS; 
8.3.1 - O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE à multa diária, 

correspondente em moeda nacional, igual a 0,15% (zero vírgula quinze por cento) sobre o 
valor da fatura em inadimplência, obedecendo à carência de 03 (três) dias para processamento; 

8.3.2 - O atraso na entrega do produto sujeitará a CONTRATADA à multa 
diária, em moeda nacional, igual a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor 
do produto solicitado; 

8.3.3 - Se o atraso ultrapassar a 03 (três) dias, a multa prevista no item 
precedente, será aplicada em dobro. 

8.3.4 - Em caso de inexecução total do contrato será cobrada multa de até 5.000 
UVFP. 

8.3.4 - A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação 
Administrativa, notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa. 

8.3.5 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos 
a que a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência ou 
inexistência de crédito, pagá-las na sede da Câmara Municipal, no prazo de 03 (três) dias, 
contados da notificação. 

8.3.6 - As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem 
prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo. 

8.3.7 - Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Presidente da 
Câmara Municipal, obedecendo ao prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na 
Secretaria da Câmara. 

8.3.8 - A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de 
multas, dará motivo à declaração de inidoneidade e impedimento de licitar com a 
CONTRATANTE pelo período de 02 (dois) anos. 



  
CLÁUSULA NONA: DOS CASOS DE RESCISÃO:  
9.1 - A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o presente contrato, por 

motivo de: 
9.1.1 - A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais, inclusive, 

atraso superior a 10 (dez) dias na entrega dos produtos. 
9.1.2 - Subcontratação total ou parcial de fornecimento; 
9.1.3 - Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários responsáveis; 
9.1.4 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e homologadas pelo Presidente da Câmara Municipal. 
9.2 - A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente acordo: 
9.2.1 - Por atraso no pagamento das faturas; 
9.3 - A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judicial nos 

termos da legislação pertinente. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Câmara 

Municipal, ou por acordo, na forma da Lei. 
10.2 - As alterações serão processadas através de termo aditivo, nos limites 

permitidos em lei. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO:  
11.1 - A fiscalização do fornecimento ficará a cargo do Controle Interno da 

Câmara Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA INADIMPLÊNCIA:   
12.1 - Aplica-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com 

referência aos encargos sociais, fiscais e comerciais e dispostos no Art. 71 da Lei n.º 8.666 de 
21 de junho de 1993. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA: 
13.1 - O presente termo de contrato entrará em vigor a partir da data indicada 

em seu preâmbulo até o dia 31/12/2019. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO:   
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Serranópolis-GO., com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões resultantes deste de 
contrato. 

 
As partes declaram estar de pleno acordo com as condições deste contrato, 

firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
identificadas e que estes assinam. 

 
 

Chapadão do Céu-GO., ___ de ____________ de 2019. 



 
 
 
 
 

  
  
 
        Paulo Sergio Alves de Pádua                                                 empresa 
          Presidente da Câmara                                                                    Contratada     
    

 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 

      1. ____________________                                       2. __________________________ 
   CPF:                                CPF:                              
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

NOME DA EMPRESA (ou pessoa 
interessada):_____________________________________, empresa no ramo de atividade de 
venda de produtos no ramo de combustíveis, inscrita no CPF/ CNPJ nº 
___________________________________________, com endereço na Rua/ 
Avenida:____________________________________________________, neste ato 
representada por seu proprietário (ou Procurador) senhor; 
_________________________________________________________________, 
DECLARA, para os devidos fins, que atende a todas as condições de habilitação no processo 
licitatório - Edital 002/2019 do Pregão Presencial nº. 002/2019. 
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
Este documento deverá ser entregue foras dos envelopes. 
 
CHAPADÃO DO CÉU - GO – Goiás, ___________/____________________/__________. 
 
NOME DA EMPRESA (ou pessoa):_______________________________ 
 

_____________________________________________________ Assinatura do Proprietário ou Procurador CARIMBO DA EMPRESA 



ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO 
DO TRABALHO  
 
A que se refere o artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 6 de março de 1998.  
 
 

Eu______________________________________________ (nome 
completo), representante legal da empresa (nome da pessoa 
jurídica):__________________________________________________________, 
interessada em participar no Processo Licitatório n.º. 002/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º. 
002/2019, declaramos que não possuímos no nosso quadro de funcionários, menores de 18 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso 
XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; 
 
 

CHAPADÃO DO CÉU - GO, _____ de __________________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do Representante legal 

CARIMBO DA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDITAL 002/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019 

 
ANEXO VI 

 
Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da 
proponente. 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
À 
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU. 
Comissão Municipal de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019: ________________- (nome da empresa) 
 
A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de 
seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de identidade 
nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA não ter recebido do Município de 
................. ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito 
Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e 
ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração 
de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e 
Municipal.  
 
________________ em, ___ de _________ de 2019. 
 

(Assinatura do Responsável) 
 
 
 
 
 
 


