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PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 029/2022 

PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2022 

 

 

I. REGÊNCIA LEGAL: Regulamento de Licitações e Contratos.  

II. MODALIDADE: Pregão Presencial  

III. PROCESSO Nº 029/2022 

IV. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

V. FORMA DE FORNECIMENTO: ENTREGA INTEGRAL  

VI. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/06/2022 

VII.ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 30/06/2022, às 10:00 horas (Horário de Brasília)  

 

COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL 

Recebi da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto – BA – Comissão Permanente de Licitação, o 

Edital Nº 008/2022 e seus anexos, referente ao PREGÃO PRESENCIAL, cuja realização (abertura da 

sessão de lances), dar-se-á às 10:00 horas (Horário de Brasília), do dia 30/06/2022, no Prédio Sede da 

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, situada a Pça. Dr. Altino Lemos Santiago, 121 – 

Centro - Formosa do Rio Preto – BA. 

Objeto: Constitui o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO (ZERO KM), 

VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 

PRETO-BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ n. Telefone: nº 

Responsável: CPF nº 

Local:  Data: 

E-mail: 

 

______________________________ 

Assinatura, e Carimbo do CNPJ. 
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RETIRADA DO EDITAL VIA EMAIL 

 

Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá repassar este 

FORMULÁRIO/RECIBO, devidamente preenchido com os dados da empresa, para a COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, através do E-mail. licitacaocmfrp@gmail.com, com até 24 horas 

antes da abertura dos envelopes, para que a Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto – BA – Setor 

de Licitação, possa comunicar eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como 

de quaisquer informações adicionais, aos licitantes cadastrados para esta LICITAÇÃO, via e-mail.  

Não sendo este, requisito para participação: 

 

A não remessa do recibo exime a Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, situada a Pça. Dr. 

Altino Lemos Santiago, 121 – Centro - Formosa do Rio Preto – BA, da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022 

 

1.0 – PREÂMBULO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, ESTADO DA BAHIA, por intermédio 

da sua PREGOEIRA OFICIAL e Equipe de Apoio, designado pela Portaria nº 02/2022, de 03/01/2022, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimento licitatório, na 

modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 30/06/2022, as 10:00 

horas, conforme descrito neste Edital e seus anexos, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002 e 

subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações. 

 

1.1 – Os envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação deverão ser entregues 

a pregoeira as 10:00 horas do dia 30/06/2022, na Sede do Poder Legislativo de Formosa do Rio Preto-

BA. 

 

1.2 – Os interessados em conhecer a íntegra do edital impresso, devem se dirigir à sede da CÂMARA 

MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, situada à Praça Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121 – 

Centro, nesta cidade.  

 

2.0– OBJETOS DA LICITAÇÃO 

 

2.1 – Constitui o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO (ZERO KM), 

VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 

PRETO-BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

3.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  

3.1 – Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento observadas a necessária qualificação. 

 

3.2 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que se enquadrem nas seguintes 

hipóteses, a seguir elencadas: 

 

3.2.1 – Tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
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ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior (inciso IV do art. 87 da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993); 

 

3.2.2 – Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

 

3.2.3 – Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, 

coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

3.2.4 – Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

3.2.5 – Que não detenham a atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

 

3.3 – A participação na presente licitação fica condicionada ao atendimento a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos, correndo por conta das empresas interessadas todos os custos 

decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às 

licitantes pela realização de tais atos. 

 

4.0 – DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 – Para fins de credenciamento junto o Pregoeiro, a Licitante deverá enviar um representante munido 

de documento que o credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no 

ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente, bem como de documento que o indica a participar deste procedimento licitatório e que 

contenha autorização para responder por sua representada (Licitante); no Anexo III encontra-se modelo 

de Credenciamento. 

 

4.1.1 – Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia do respectivo 

estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações, conjuntamente com o documento de identidade. 

 

4.1.2 – O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa atuar na etapa de 

oferecimento de lances verbais neste Pregão (Art.11, inc. IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000); 

 

4.1.3 – Se, após o credenciamento, o representante da Licitante se ausentar da sala em que se realiza a 

sessão, o processo não será suspenso e caso se faça necessária à participação do mesmo e este estiver 

ausente, será reputada sua desistência. O retorno posterior do representante ausente não implicará na 

repetição dos atos praticados em sua ausência, sendo considerados convalidados.  

 

4.1.4 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
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5.0 – FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “1” e “2” 

 

5.1 – Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) apresentará (ao) 

declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação (Anexo V) e 

entregará (ao) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não 

sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes. 

 

5.1.1 – O CREDENCIAMENTO E A DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO deverão 

ser entregues na abertura da sessão quando solicitado pela Pregoeira, DEVENDO FICAR FORA DO 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO. 

 

5.2 – Os envelopes “1” e “2” contendo respectivamente a PROPOSTA DE PREÇO e documentação 

referente à HABILITAÇÃO deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste 

edital, devidamente lacrados, constando da face de todos os quais os seguintes dizeres: 

 

a) ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2022 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

 

b) ENVELOPE 2: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

                   CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2022 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

 

6.0 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

6.1 – A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via impressa, redigida com clareza em língua 

portuguesa, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas na última folha 

e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante. 

 

6.2 – Na Proposta de Preços deverão constar: 

 

6.3 – Razão social da licitante, N° do CNPJ/ MF e respectivo endereço 

 

6.4 – Prazo de eficácia da proposta será pelo período de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 

sua apresentação; 
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6.5 – Uma única cotação, com preços totais em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, sem 

previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 

primeiros; 

 

6.6 – Prazo de Vigência e Execução: O Prazo de vigência do Objeto da Presente Licitação será até 02 

(dois) meses, e deverá ter seu início após a assinatura do Contrato podendo ser prorrogado mediante 

termo aditivo e em conformidade com o artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93.  

 

6.7 – Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 

seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus Anexos; 

 

6.8 – A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

 

6.9 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente 

Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; 

6.10 – A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise 

prévia que se fizer necessária; 

 

6.11 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação 

a preço unitário, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 

originais. 

 

7.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 – Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pela Pregoeira e equipe de apoio; 

 

7.2 – Lido os preços, a Pregoeira relacionará todas as propostas em ordem crescente, em seguida, 

classificará as de menor preço.  

 

7.3 – Para julgamento e classificação das propostas na sessão pública, será adotado o critério de MENOR 

PREÇO GLOBAL. 

 

7.4 – Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de valor mais 

baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances 

verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

 



 

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 
 

Praça Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121 – Centro – Formosa do Rio Preto-Bahia – CEP 47.990-000 

CNPJ: 63.079.453/0001-75 – Tel.: (77) 3616-2430 Site Oficial: www.camaraformosadoriopreto.ba.gov.br 

 

7.5 – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

 

7.6 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.4, poderão os autores 

das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos quaisquer 

que sejam os preços oferecidos; 

 

7.7 – A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

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

ordem decrescente de valor; 

 

7.8 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão 

do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para 

efeito de ordenação das propostas; 

 

7.09 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades constantes no item 13 deste Edital; 

 

7.10 – Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço e o valor estimado para a contratação; 

 

7.11 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços simbólicos, irrisórios, inexequíveis 

ou cotação de valor zero; e vantagens não previstas ou baseadas em ofertas das demais empresas 

licitantes. 

 

7.12 - As propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim consideradas, são aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são 

coerentes com os de mercado.  

 

7.13 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a pregoeira examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

 

7.14 – Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

 

7.15 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

 

7.16 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 
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proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame; 

 

7.17 – Nas situações previstas nos subitens 7.10, 7.11 e 7.14, a pregoeira poderá negociar diretamente 

com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

 

7.18 – Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, 

devendo a mesma, ao final, ser assinada pela Pregoeira e os licitantes presentes, ressaltando-se que 

poderá constar à assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito. 

 

7.19 – O pregoeiro poderá desprezar qualquer discrepância de menor importância encontrada em uma 

proposta de preços, que não constitua desvio, não prejudique o julgamento ou afete a classificação 

relativa a proposta de qualquer licitante. 

 

8.0 – DA HABILITAÇÃO 

 

8.1 – Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão ser apresentados em cópias reprográficas 

autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. As cópias 

reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Pregoeira ou Membro da Equipe de 

Apoio, a partir do original. Tais documentos deverão serem apresentados para serem autenticados com 

antecedência até 02:00 (duas horas), antes do início desta sessão.   

 

8.2 – Os documentos emitidos através da Internet não necessitarão estar autenticadas, tendo em vista 

que a validade de tais documentos está condicionada à verificação da autenticidade nos respectivos sites, 

ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a 

Administração levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão tome as 

providências cabíveis. 

 

8.3 – Os documentos emitidos através da Internet, poderão ser submetidas verificação de sua 

autenticidade nos sites oficiais. 

 

8.4 - O ENVELOPE “2”, contendo a documentação relativa à Habilitação deverá conter 

obrigatoriamente, sob pena de inabilitação da licitante, os documentos a seguir indicados: 

 

 

8.3.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Documentação (Identidade e CPF) dos sócios ou proprietário 
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b) Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício; 

 

d) Declaração do proponente de que não pesa contra si inidoneidade expedida por órgão da 

Administração pública de qualquer esfera de Governo, conforme anexo VII; 

 

e) Alvará de funcionamento Expedido pela Prefeitura sede da licitante, com data de validade 

em vigor 

 

8.3.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede do 

proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União e Contribuições 

Previdenciárias, mediante a apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente; 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da Certidão de 

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do 

proponente; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do 

proponente; 

 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

g) Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho 

 

8.3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
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a) Apresentação de atestado qualificação técnica com comprovação fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privados, atestando que a licitante está apta a realizar o fornecer de 

produto compatível com o objeto desta licitação. 

 

8.3.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 

 

a)   Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa   

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 

8.4 – Todas as licitantes deverão apresentar dentro do envelope nº 02, os documentos especificados para 

a participação neste Pregão, deverão ser entregues de preferência numerados e sequencialmente, a fim 

de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes: 

 

8.4.1 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

 

8.4.2 – Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com endereço respectivo: 

 

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

 

b) Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

8.4.3 – Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura da sessão pública, quando 

não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

 

a)    Não se enquadra no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é 

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade / responsabilidade técnica. 

 

8.4.4 – Os documentos previstos neste Edital poderão ser autenticados pela pregoeira e pela equipe de 

apoio a partir do original, preferencialmente em momento anterior ao Pregão; 

 

8.4.5 – Serão aceitas somente cópias legíveis; 

 

8.4.6 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

 

8.4.7 – A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 

dúvida e julgar necessário; 
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8.4.8 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou por qualquer servidor, ou em publicação da imprensa oficial ou 

em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pela Pregoeira. 

 

8.4.9 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

 

8.4.10 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado. 

 

8.4.11 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

8.4.12 – Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a Pregoeira considerará 

o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

 

8.4.13 – Toda a empresa, que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do 

artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é 

público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 

estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

 

 

9.0 – DAS MICROEMPRESAS “ME” E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE “EPP” 

 

9.1 Na hipótese de participação de microempresas e empresas de pequeno porte no presente certame, a 

comprovação de regularidade fiscal destas somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

Porém as mesmas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

9.2 Caso ocorra alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa. 

 

9.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.6666/93, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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9.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor 

preço. 

9.5. Ocorrendo o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

9.6 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista no 

subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § § 

1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

10.O – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

10.1 – Até dois Dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital; 

 

10.2 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 

10.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame; 

 

10.4 – A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento 

da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurada o contraditório e amplo defesa, 

aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente; 

 

10.5 – Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de 

qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 6 (seis) meses a (dois) anos, 

e multa, nos termos do artigo 93 da Lei nº 8.666/93. 

 

11.0 – DOS RECURSOS 

 

11.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
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11.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor; 

 

11.3 – O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo; 

 

11.4 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

 

11.5 – Decidido os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor; 

 

11.6 – Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de 

Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO.  

 

11.7 – Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 

ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação 

vigente. 

 

12 – DA HOMOLOGAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

 

12.1. Não havendo a manifestação de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao proponente 

vencedor, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

 

12.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente 

interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o 

objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 

 

12.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 

 

12.4. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta 

REFORMULADA ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da notificação realizada na audiência pública da presente licitação. 

 

13.0 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO E OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 

13.1 – O faturamento deverá ser emitido para CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 

PRETO, CNPJ/MF 63.079.453/0001-75, situada na Praça Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121, Bairro 

Centro. 

 

13.1.2 – A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
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13.1.2.3 – Executar o objeto da presente licitação no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contados 

a partir da solicitação formal deste Poder Legislativo; 

 

13.1.2.4 – Substituir as suas expensas, no prazo máximo de dois dias úteis, após notificação formal, os 

produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, ou que apresente vícios de 

qualidade, prazos de validades vencidos ou mal conservados; 

 

13.2 – Será, ainda, de obrigação da contratada: 

 

13.2.1 – Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela concedente e pelo Poder Público 

Municipal pertinente ao objeto desta licitação. 

 

13.2.3 – Será da Licitante vencedora a inteira e total responsabilidade civil ou penal nos casos de 

acidentes causados por motivos de ordem técnica e operacional, bem como pelo descumprimento de 

compromissos assumidos com terceiros. 

 

13.2.4 -– A inadimplência do proponente vencedor com referência aos encargos acima especificados, 

não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 

deste contrato. 

 

13.2.5 – O proponente vencedor, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do contrato 

 

14.0 – SERÁ, AINDA, DE OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: 

14.1 – Obriga –se a CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, nos termos previstos 

neste edital a: 

 

14.1.1 – Receber os objetos adjudicados da presente licitação, nos termos, prazos, quantidades, qualidade 

e demais condições estipuladas neste edital; 

 

14.1.2 Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo do objeto, mediante depósito bancário, 

cheque, recibo ou moeda corrente até o 10º(décimo) dia, contado a partir do recebimento da Nota Fiscal 

Eletrônica e das respectivas provas de regularidade fiscal; 

 

14.1.3 – Os objetos da presente licitação serão recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses: 

 

a) Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o descriminado no Termo de 

Referência; 

 



 

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 
 

Praça Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121 – Centro – Formosa do Rio Preto-Bahia – CEP 47.990-000 

CNPJ: 63.079.453/0001-75 – Tel.: (77) 3616-2430 Site Oficial: www.camaraformosadoriopreto.ba.gov.br 

 

b) Apresentem vícios de qualidade, quantidade ou impropriedade para a devida utilização  

 

15.0 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 

contratado às sanções previstas na Lei 10.520/02 e 8.666/93, garantidos o contraditório e a prévia e 

ampla defesa em processo administrativo. 

 

15.2 - A inexecução, parcial ou total, do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública e multa. 

 

15.3- A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração nos seguintes limites máximos: 

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato 

dentro do prazo assinalado, contado da data de sua convocação; 

 

15.4 – A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de 

qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no 

contrato. 

 

15.5 – As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

15.6 – Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

 

15.7 – Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a CÂMARA 

MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, por prazo de até 02 (dois) anos; e 

 

15.8– Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

 

15.9 – A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o este Poder Público pelo 

prazo de até cinco anos e, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei; 

 

15.10 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 

perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao órgão; 

 

16.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos 

da seguinte dotação orçamentária: 

 

 

Unidade 

Orçamentária 
Atividade Elemento Fonte Recurso 

01.01.000 – Câmara 

Municipal 

01.31.001.1001– 

Reforma, ampliação 

e reequipamento da 

câmara 

4.4.9.0.52.00.00- Equipamentos e 

Material Permanente  

 

Duodécimo 

 

 

17.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 – É facultada à Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 

 

17.2 – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de 

interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado: 

 

17.2.1 – A anulação do procedimento induz à do contrato e nota de empenho; 

 

17.2.2 – Os 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. 

 

17.3 – Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

 

17.4 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação 

 

17.5 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definida e novamente 

publicada na Imprensa Oficial. 
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17.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Câmara 

Municipal de Formosa do Rio Preto.  

 

17.7 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, 

durante a realização da sessão pública de PREGÃO; 

 

17.8 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 

 

17.9 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, a Pregoeira Oficial, da CÂMARA 

MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, situada na Praça Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121 – 

Bairro: Centro, das 08:00 as 12:00 horas (dois) dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO; 

 

17.10 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 

 

17.11 – Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, e da Lei nº 

8.666/93; 

 

17.12 – São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos, cujo teor 

vincula totalmente os licitantes: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTE, QUE NÃO EMPREGA 

MENORES DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNOS E NÃO POSSUI EM QUADRO DE PESSOAL 

SERVIDOR PÚBLICO EXERCENDO FUNÇÃO TÉCNICA, COMERCIAIS, DE GERÊNCIA, 

ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO (INCISO III, DO ART 9º DA LEI 8.666/93); 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM OS REQUISITOS 

PARA A HABILITAÇÃO; 

ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO  

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO.  

Formosa do Rio Preto, BA- 17 de junho de 2022 

 

América Cerqueira de Oliveira Neta 

Pregoeira Oficial/Portaria nº 02/2022 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 -  objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO (ZERO KM), VISANDO ATENDER 

A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, conforme 

descrições técnicas descritas no edital, no presente Termo de Referência e demais anexos. 

 

2.0 CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 – Faz-se necessário a aquisição do veículo objeto desta licitação, tendo em vista as necessidades 

administrativas e parlamentares da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA, no 

desenvolvimento das ações que necessitam de meios de locomoção evitando gastos com locação de 

veículos de terceiros.  

 

Vale ressaltar que o Município de Formosa do Rio Preto é o maior em extensão territorial da Bahia, com 

16.514 km², e com aquisição de um novo veículo somando à frota existente, contribui bastante com as 

necessidades administrativas e com os Parlamentares para possam atuarem como fiscalizadores, 

principalmente na Zona Rural. 

 

Nesse sentido faz-se necessário a contratação de empresa especializada para aquisição de veículos zero 

km, devido a demanda de serviços e atividades administrativos e parlamentares, de acordo com as 

particularidades de cada uma buscando melhorar a qualidade dos serviços e suprir as deficiências 

identificadas, considerando o frequente deslocamento dentro e fora do município, destacando que o  

Legislativo não dispõe de quantidades de veículos suficiente para atender as demandas, sendo necessário 

a renovação da frota, haja vista que alguns apresentam desgastes devidos o tempo de uso. 

 

2.2 -  O valor estimado para contratação correspondente à aquisição do objeto com emplacamento, 

comporta a quantia de até R$ 84.270,00 (oitenta e quatro mil e duzentos e setenta reais) em lote único. 

 

2.3 - Para desenvolver as atividades o CONTRATADO deverá executar o objeto de acordo com o 

presente Termo de Referência e com a devida obediência ao Edital de Licitação, ao qual o presente faz 

parte. 

 

3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 
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Item Descrição Do Objeto Unid. Quant 

1 

VEÍCULO DE PASSEIO/LEVE COM 

EMPLACAMENTO 

Configuração mínima: Veículo O km, ano/modelo mínimo 

2022/2023, motor 1.0, combustível flex (gasolina/etanol), cor 

branco, Direção Elétrica Progressiva, 05 portas,  Rodas  em 

chapa de aço ou opcional de liga de alumínio aro 15, • 06 

Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina) • 

Alarme anti-furto • Ar-condicionado • Assistente de partida 

em aclive • Aviso sonoro e visual do cinto de segurança para 

todos os passageiros • Banco do motorista com regulagem de 

altura • Central multimídia Tela sensível ao toque com Radio 

AM/FM e Entrada USB • Cinto de segurança do motorista 

com ajuste de altura • Cintos de segurança traseiros laterais e 

central de 3 pontos • Computador de bordo • Controlador de 

limite de velocidade • Controle eletrônico de estabilidade e 

tração • Controles do radio e telefone no volante • Espelhos 

retrovisores externos elétricos •  Sistema de freios com ABS, 

sistema de distribuição de frenagem  e assistência de 

frenagem de urgência • Transmissão mínima de seis 

velocidades • Trava elétrica das portas com acionamento na 

chave • Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com 

acionamento anti esmagamento e fechamento/abertura 

automática pela chave 

Demais itens obrigatórios pela legislação brasileira de 

trânsitos.  

Unidade 

 

01 

 

 

DESCRIÇÃO 

DO BEM 

A licitante deverá descrever completamente o bem ofertado com todas as suas 

características e opcionais, bem como a marca e/ou fabricante, local de produção 

e se o veículo é nacional ou importado. 

LOCAL DE 

ENTREGA 
Entrega na sede da contratante, com todas as despesas por conta da contratada.  

PRAZO DE 

ENTREGA 
Será de até 08 dias,  (emplacado). 

DURAÇÃO 

DO 

CONTRATO 

O prazo de duração do Contrato será de 02 (dois) meses a contar da data de sua 

assinatura. 
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GARANTIA 

A licitante deverá apresentar em sua proposta de preço a garantia do 

fabricante/montadora contra defeitos de fabricação, que não poderá ser inferior a 

36 (trinta e seis) meses da data de emissão da nota fiscal e entrega do veículo. 

 

 

4.0 CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1 - O pagamento será efetuado em parcela única após a apresentação da fatura correspondente, 

mediante apresentação, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal Eletrônica e das respectivas Provas de 

Regularidade Fiscal no Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto - BA, as 

quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada na sua conformidade pelo servidor 

designado atestando a entrega dos Bens adquiridos em conformidade com o presente termo de referência.  

 

4.2 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 

tramitação da fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias à sua 

correção.  Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, 

devidamente corrigida. 

 

5.0 CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

5.1 O objeto do presente Termo de Referência deverá ser executado em regime de menor preço global, 

com fornecimento de imediato ao pagamento 

 

6.0 CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 

6.1 – O contrato tem um prazo de Vigência até 02 (dois) meses. 

 

6.2 - A entrega dos objetos descritos no presente Termo de Referência deverá ser efetivado mediante 

solicitação formal, por servidor designado pelo Poder Legislativo, ou ao Presidente do Legislativo.  

 

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

7.1 Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pelo Poder Público Municipal pertinente ao 

objeto deste Termo de Referência. 

 

7.2 Será do CONTRATADO a inteira e total responsabilidade civil ou penal nos casos de acidentes 

causados por motivos de ordem técnica e operacional, bem como pelo descumprimento de 

compromissos assumidos com terceiros. 
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7.3 Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução 

do objeto do contrato por sua conta, na forma do Artigo 75 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 

1993. 

 

8.0 CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1 Dar ciência ao CONTRATADO se quaisquer modificações ocorrerem neste contrato. 

 

8.2 Efetuar todos os pagamentos oriundos da execução deste contrato conforme aqui pactuado. 

 

8.3 O acompanhamento e fiscalização dos serviços, objeto deste Termo de Referência por prepostos 

designados pela CONTRATANTE se obrigando a: 

 

a) Transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias; 

b) Recusar o objeto licitado em desacordo com este Termo de Referência  

 

9.0 CLÁUSULA NONA –DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os interessados em obter maiores informações relativos ao presente termo de Referência poderão fazer 

através do telefone (77) 3616-2430. 

 

 

Formosa do Rio Preto - Bahia, 17 de junho de 2022 

 

 

_______________________________ 

América Cerqueira de Oliveira Neta 

Pregoeira Oficial/Portaria nº 02/2022 

(Papel timbrado da empresa) 
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ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Para: Câmara Municipal De Formosa Do Rio Preto 

Pregão Presencial Nº 008/2022 

Processo Administrativo Nº 029/2022 

 

Identificação Da Proponente 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro:  

Cidade: CEP: 

Telefone: 

    LOTE ÚNICO 

Item 
 

Descrição 
Marca/ 

modelo 
Unid Quant 

Vlr 

unit 
Vlr total 

01 
 

 

 
  

  

                                                                                              Total do lote R$ 

 

 

A empresa................................................... declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas 

com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, 

previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte. 

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os 

valores acima com a validade da proposta de 60 (sessenta) dias,  

 

Local e data, 

_______________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

(Papel Timbrado da empresa) 
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ANEXO III 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 

 

Indicamos o (a) Sr (a) _________________________________, portador (a) da cédula de identidade 

nº________________________, órgão expedidor ______________________, como nosso 

representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e 

das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, 

desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente 

Credenciamento. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Local e data, 

 

______________________________________ 

(Nome e função na empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Papel timbrado da empresa) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS  

 

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 

 

 

A ____________________, inscrita ao CNPJ nº ____________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e, para fins do 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, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos, ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz e que não 

possui em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de 

gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93). 

 

 

Local e data, 

 

____________________________________________ 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Papel timbrado da empresa) 
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ANEXO V 

 

 

Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

 

 

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 

 

 

Declaramos em atendimento ao previsto no item 5.1 do edital de Pregão Presencial N° 008/2022, que 

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame. 

 

 

Local e data 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante legal) 
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ANEXO VI 

 

MODELO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

(Timbre / logomarca da empresa emitente – CNPJ) 

 

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 

 

 

____________________atesta para os devidos fins que a Empresa _______________________, com 

sede na ______________, forneceu/fornece os produtos abaixo relacionados, sendo cumpridora dos 

prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.  

 

Relação dos produtos fornecidos: 

 

 

Local e Data 

 

 

______________________________________________________ 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua 

assinatura) 
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(Papel timbrado da empresa) 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

Para: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022 

 

 

DECLARAMOS para os fins de direito, na qualidade de proponente que a empresa: 

_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________________, 

estabelecida a ______________________ Bairro ___________________________, 

Município:_____________________, que NÃO fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 

com o Poder Público em qualquer de suas esferas 

 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente 

 

 

 

 

Local e Data, 

 

 

 

__________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 
 

Praça Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121 – Centro – Formosa do Rio Preto-Bahia – CEP 47.990-000 

CNPJ: 63.079.453/0001-75 – Tel.: (77) 3616-2430 Site Oficial: www.camaraformosadoriopreto.ba.gov.br 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 029/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

 

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, 

declaramos:  

 

(    ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.  

 

(  ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de 

microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06.  

 

(   ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de pequeno 

porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123/06.  

 

(   ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação  

da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos  no prazo de 2 (dois) dias úteis , cujo 

termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no 

prazo previsto implicará decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei 

Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 81.   

 

OBSERVAÇÃO: Esta Declaração Deverá Ser Entregue Fora Do Envelope De Habilitação  

 

Local e Data, 

_________________________ 

 RAZÃO SOCIAL/ CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 
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ANEXO IX 

(MINUTA DO CONTRATO) 

CONTRATO Nº ____ / 2022 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE 

SI FAZEM A CÂMARA MUNICÍPAL 

DE FORMOSA DO RIO PRETO/BAHIA 

E A EMPRESA __________________. 

 

 

A CÂMARA MUNICÍPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA, Pessoa 

Jurídica de direito público interno, de base territorial autônoma, inscrita no CNPJ/MF nº 

63.079.453/0001-75, com sede à Praça Municipal Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121, Centro, na cidade 

de Formosa do Rio Preto – Bahia,  representada neste ato pelo Vereador Presidente, o senhor, 

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 

04.950.711-70 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 476.100.855-53, devidamente autorizado a firmar este 

ajuste nos termos que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Formosa do Rio Preto - Estado da 

Bahia, doravante designado CONTRATANTE, e a Pessoa Jurídica, xxxxxxxxxxxxxxxx,   cadastrada 

no CNPJ sob  nº xxxxxxxxxxxxxxxx estabelecida xxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo 

proprietário Sr. xxxxxxxxxxxx, portador do CPF nº xxxxxxxxxxxx,  residente e domiciliado 

xxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada apenas CONTRATADA, têm entre si acertado, na forma de 

direito, com fundamento na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o 

Processo Administrativo n.º 029/2022, Pregão Presencial nº 004/2022,  resolvem celebrar o presente 

Contrato de Prestação de Serviço mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM 

VEÍCULO NOVO (ZERO KM), VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, conforme descrições técnicas descritas na cláusula 

terceira. 

1.2. 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. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO/OU FORNECIMENTO 

2. O regime de execução deste contrato é INDIRETO POR MENOR PREÇO DO GLOBAL, com 

fornecimento integral do objeto. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO A SER CONTRATADO E DESCRIÇÃO TECNICA DO 

OBJETO. 

 

3.1 – Nos valores propostos pela CONTRATADA já estão inclusos todos os impostos, taxas, tributos 

diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra, instalações e quaisquer 

despesas inerentes ao fornecimento, bem como o emplacamento. 

3.2 – O valor global do presente CONTRATO é de até R$ ________ (___________________), tudo 

com base na proposta de preço ofertado pela CONTRATADA, que independente de transcrição é parte 

integrante deste contrato; e, em atendimento aos preços e quantitativos abaixo descrito: 

 

LOTE ÚNICO 

Item 
 

Descrição 
Marca/ 

modelo 
Unid Quant Vlr unit Vlr total 

01 
 

 
 

 01 
  

Total   

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

4.1 - Compete à CONTRATADA: 

4.1.1 – Fornecer o bem de acordo com as condições e prazos propostos em perfeito funcionamento. 

4.1.2 - Providenciar a imediata correção de possíveis deficiências apontadas pelo Setor competente da 

CONTRATANTE; 

4.1.3 - Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o 

inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

4.1.4 - Garantir o fornecimento qualificado e especificado do bem ofertado. 

4.1.5 – Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega do bem, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

4.1.6 – Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 

funcionários durante a entrega do bem; 

4.1.7 - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações sanitárias legais, 

inclusive quanto aos preços praticados neste CONTRATO; 

4.1.8 – Comunicar a Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

4.1.9 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento contratado, nos termos da legislação vigente; 

4.1.10 – Responsabilizar-se por todas as despesas que se fizerem necessárias à entrega do bem; 
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4.1.11 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

4.1.12 – Assumir, também a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependência da CONTRATADA; 

4.1.13 – Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 

fornecimento do bem, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

4.1.14 – Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste CONTRATO. 

§ 1º - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá 

onerar o objeto deste CONTRATO, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE. 

4.2 - Compete à CONTRATANTE: 

4.2.1 - Efetuar o pagamento na forma prevista nas Cláusulas Terceira e nona deste CONTRATO. 

4.2.2 – A publicação resumida do instrumento de CONTRATO e seus aditivos na Imprensa Oficial, 

dentro dos prazos estabelecidos por Lei; 

4.2.3 – Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA; 

4.2.4 – Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado 

pelas demais empresas revendedoras do objeto deste CONTRATO, de forma a garantir que continuem 

a ser os mais vantajosos para a Administração da CONTRATANTE; 

4.2.5 – Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive se houver 

prorrogação deste contrato, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela 

CONTRATANTE não deve ser interrompida; 

4.2.6 – Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do CONTRATO, em especial, quanto ao 

acompanhamento e fiscalização, à exigência de condições estabelecidas neste Instrumento e à proposta 

de aplicação de sanções; 

4.2.7 – Designar servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalização deste contrato; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

5.1  Durante o período de vigência deste contrato, a execução do fornecimento será acompanhada e 

fiscalizada por servidor designado pela Administração Municipal, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição; 

 

5.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato deverão ser 

solicitadas ao Gestor Municipal, em tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis; 
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5.3 A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração da CONTRATANTE, 

durante o período de vigência deste contrato, para representá-la administrativamente sempre que for 

necessário. 

 

5.4 O acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato serão realizados pela Servidora MELISSA 

CAMILO DIAS,  conforme Portaria n.º 04/2022, designada a Gestora Operacional do referido contrato, aos 

quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir, e avaliar o fornecimento/serviços, objeto deste contrato, bem 

como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas,  problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à 

CONTRATADA, conforme determina o art. 67 da Lei n°. 8.666/1993 e suas alterações 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato são provenientes 

da Lei Orçamentária Municipal nº 288/2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 

de 2022,  

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 
ATIVIDADE ELEMENTO 

FONTE 

RECURSO 

01.01.000 – Câmara 

Municipal 

01.31.001.1001– 

Reforma, ampliação e 

reequipamento da câmara 

4.4.9.0.52.00.00- Equipamentos e 

Material Permanente  

 

Duodécimo 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1 O pagamento será efetuado, através de cheque nominal à CONTRATADA, retirado na tesouraria da 

Câmara ou através do depósito em conta corrente da CONTRATADA no Banco por ela indicado, 

até o 10º (décimo) dia útil após a apresentação da fatura correspondente, mediante apresentação, pela 

CONTRATADA, da(s) Nota(s) Fiscal (ais)/Fatura(s) bem como a nota fiscal eletrônica no Setor de 

Contabilidade da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto - BA, as quais serão encaminhadas 

para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo servidor designado. 

7.2 O pagamento somente será efetuado mediante: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo 

de validade expresso na própria certidão, composta de: Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, neles abrangidos as Contribuições Sociais, administrados 

pela Secretaria da Receita Federal de acordo a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/ 2014. 

b) Prova de situação regular perante a Secretaria da Fazenda do Estado;  

c) Prova de situação regular perante a Fazenda Municipal; 

d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei 

n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa de Debito Trabalhista, nos termos do. 

7.3 As certidões serão sujeitas a conferência de sua autenticidade; 

7.4 O pagamento far-se-á por meio de uma única fatura. 

7.5 A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64, assim e 

alterações posteriores; 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

8.1 prazo de vigência do presente contrato será até de 02 (dois), e sua execução começara após a sua 

assinatura.  

 

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

9.1  execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 

e pelos preceitos de direito público, sendo aplicados supletivamente os princípios da Teoria Geral 

dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 8.666/93 

combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 

10.1 Nenhum aumento ou supressão haverá por se tratar de entrega o bem licitado de forma integral 

e imediata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1 . O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas, ressaltando, principalmente, os seguintes casos: 

 

11.1.1. Unilateralmente pela Administração da CONTRATANTE: 

a) Quando houver modificação do bem ou das especificações, para melhor adequação técnica ao seu 

objetivo;  

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou redução 

qualitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

11.2 - As alterações serão justificadas e autorizadas pela autoridade competente, devendo ser 

formalizadas através da celebração de termos aditivos, após prévia manifestação da Procuradoria 

Jurídica deste Município. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

 

12.1 - Durante a execução do CONTRATO, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multas: de mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e compensatória de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total do CONTRATO; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração e, se for o caso, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até 

que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

d) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública Municipal; 

12.2 - Antes da aplicação de qualquer das demais penalidades, a CONTRATADA será advertida, 

devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

12.2.1 - A CONTRATADA, durante a execução do CONTRATO, somente poderá receber 03 (três) 

advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do CONTRATO, com a aplicação das 

penalidades cabíveis. A Administração poderá também considerá-lo rescindido mesmo que só tenha 

ocorrido uma advertência. 

12.2.2 - As advertências, quando seguidas de justificativas aceitas pela Administração, não serão 

computadas para o fim previsto no subitem 13.2.1. 

12.2.3 - As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo à 

aplicação das penalidades das alíneas "b" a "d" do item 13.1. 

12.3 - As multas previstas nas letras "b" poderão ser aplicadas em conjunto, e poderão ser acumuladas 

com uma das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do item 13.1. 

12.3.1 - A multa moratória será calculada no momento em que ocorrer o fato gerador e, não, da 

advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o CONTRATO e 

aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a Administração, entretanto, 

antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o CONTRATO em razão do atraso. 

12.4 - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, acima tratados, as empresas 

ou profissionais que, em razão da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

12.5 - No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação de 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

12.6 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar 

a CONTRATADA, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

indicando, no mínimo: a conduta da CONTRATADA reputada como infratora, a motivação para 
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aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões da 

defesa; 

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

na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, 

em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores; 

d) A CONTRATADA comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorrida no 

curso do processos licitatório e da vigência do CONTRATO, considerando-se eficazes as notificações 

enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor 

do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito 

de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores; 

f) O recursos administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria 

da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

 

13.1  A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o CONTRATO, independentemente de 

qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito a qualquer 

indenização nos seguintes casos: 

a) Inexecução total ou parcial do CONTRATO, ensejando as consequências contratuais e as previstas 

em Lei; 

b) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

c) Atraso injustificado no fornecimento dos produtos; 

d) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 

e) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 

sua execução, assim como a de seus superiores; 

f) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na formas do § 1º do art. 67, da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores; 

g) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil ou dissolução da sociedade; 

h) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a Juízo da 

CONTRATANTE, prejudique a execução do CONTRATO; 

i) Quando o valor das multas aplicadas atingirem 10% (dez por cento) do valor contratado ou após o 

trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 

j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

CONTRATANTE, exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO; 

k) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

CONTRATO; 

§ 1º- A rescisão do CONTRATO poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o presente nos arts. 

79 e 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS 
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14.1 – Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do 

art. 109 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

15.1 Fica eleito o Foro do Tribunal de Justiça da Bahia – Comarca de Formosa do Rio Preto-BA, para 

dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-

se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

15.2 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

Formosa do Rio Preto (BA), ___ de _______ de 2022 

 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X 

Presidente da Câmara Municipal 

 

Licitante vencedora 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome:                                                                                     Nome: 

CPF:                    CPF:  

 


