EDITAL DE LICITAÇÃO N° 006/2021
Processo Administrativo n° 095/2021

AVISO DE LICITAÇÃO – COM ERRATA
LICITAÇÃO: 006/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 095/2021.
OBJETO: fornecimento de gasolina comum pelo período de 12 (doze)
meses ou até o fornecimento total da quantidade contratada, conforme
especificado em termo de referência. MODALIDADE: pregão na forma
presencial. TIPO: menor preço por item. FORMA DE EXECUÇÃO DO
OBJETO: fornecimento conforme a demanda. ABERTURA DOS
ENVELOPES:25/01/2022 às 10 horas. VALOR ESTIMADO: R$
36.615,00 (trinta e seis mil e seiscentos e quinze reais)
EMBASAMENTO: Art. 37, XXI da CRFB c/c Arts. 15, II da Lei
8.666/1993, 11 da Lei 10.520/2006 e 5º da Resolução 255/2018.
LOCAL: Câmara Municipal de Porto Real do Estado do Rio de Janeiro,
Plenário da Sede Administrativa à Avenida D. Pedro II, 1550, Centro,
Porto Real. RETIRADA DO EDITAL: Portal da Câmara Municipal de
Porto Real no endereço eletrônico www.cmportoreal.rj.gov.br.
CONTATO:

(24)

3353-2600

ou

. ________
PROCESSO:

EXTRATO:

FOLHA:

PODER LEGISLATIVO
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Câmara Municipal de Porto Real/RJ

através

do

e-mail:

licitação@cmportoreal.rj.gov.br

Av. Dom Pedro II, 1.550 – Centro – Porto Real – CEP 27.570-000
Tel: (24) 3353-2600 – licitacao@cmportoreal.rj.gov.br – cmportoreal.rj.gov.br

1.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com sede
na Avenida D. Pedro II, 1.550, Centro, torna público que, devidamente autorizada por seu Presidente o
Exmo. Senhor Carlos Antonio de Lima, na forma do disposto no Processo Administrativo n.º 095/2021,
realizará, às 10 horas de terça-feira, 25 de janeiro de 2022, no Plenário Comendador Enrico Secchi,
licitação de nº 006/2021 na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, que se regerá pelas regras previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na
Resolução 255 de 07/03/2018, na Lei Federal 10.520 de 17/7/2006 e na Lei Complementar Federal 123 de
14/12/2006, bem como pelas disposições contidas neste edital aplicando-se, subsidiariamente, onde
couber, as normas da Lei Federal 8.666 de 21/06/93.
1.2. As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações,
obrigarão a todos os licitantes, devendo ser informadas no Jornal a Voz da Cidade, nos demais meios de
divulgação deste órgão e divulgadas por meio eletrônico na internet através do portal oficial da Câmara
Municipal de Porto Real, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a modificação
inquestionavelmente não alterar a formulação das propostas.
Parágrafo único. Simples aviso de prorrogações e adiamentos sine die poderão ser informadas
apenas na página eletrônica da licitação que ficará disponível aos interessados no portal oficial da Câmara
Municipal de Porto Real.
1.3. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do
objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, no prazo previsto no item
13.1, por meio dos telefones (24) 3353-2600, através do e-mail: licitacao@cmportoreal.rj.gov.br ou ainda
pelo portal oficial www.cmportoreal.rj.gov.br.
Parágrafo único. Caberá a pregoeira da Câmara Municipal de Porto Real responder as
impugnações tempestivamente interpostas pelos interessados antes da realização da sessão, com
encaminhamento de cópia da dúvida e da resposta ao sítio eletrônico da licitação.
1.4. As interposições de impugnação deverão ser protocoladas em via original no Departamento
de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Porto Real, no endereço previsto no item 1.1, digitada
em papel timbrado com a qualificação civil da impugnante e do seu representante legal, tempestivamente
conforme item 13.1 apresentando as razões do pedido.
Parágrafo único. As solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas por quaisquer dos
meios previstos no item 1.3 desde que tempestivamente sendo obrigatório a identificação civil do solicitante
assim como os meios de contatos.
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(doze) meses ou até o fornecimento total da quantidade contratada, conforme especificado em
termo de referência, especificados e quantificados na forma do Termo de Referência (Anexo I).
2.2. Para a execução do objeto a Administração se propõe a pagar o valor máximo de R$
36.615,00 (trinta e seis mil e seiscentos e quinze reais).
2.3. Para execução do objeto poderão ser firmados Contratos Administrativos nas bases da minuta
anexa.
§1º. O Contrato Administrativo assim como seus aditivos, caso ocorram, terão seus extratos
publicado no Jornal A Voz da Cidade e ficarão disponíveis em sua íntegra no portal da Câmara Municipal
de Porto Real.
§2º. O Contrato Administrativo previstos no parágrafo primeiro, poderão ser substituídos por
outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de
fornecimento ou ordem de execução de serviço.
2.4. Forma de execução do objeto: prestação de serviços de execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário

Seção 3 - Dos recursos orçamentários
3.1. Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:
FONTE: 01.01.11
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.031.0001.2.512
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00

Seção 4 - Tipo de licitação
4.1. O presente pregão é do tipo menor preço por item.
4.2. Será (ão) vencedor(es) do certame o(s) licitante(s) habilitado(s) que apresentar(em) o
MENOR VALOR POR ITEM.

Seção 5 - Das condições de participação
5.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que:
I. Satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e seus Anexos, em suas
respectivas fases; e
II. Comprovem compatibilidade de seu objeto social com o objeto licitado na fase de
habilitação.
5.2. Não serão admitidas nesta licitação a participação de:
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II. De mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou
jurídicas.
III. Das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93.

Seção 6 - Credenciamento
6.1. As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão:
I. Por seu representante legal, desde que:
a.) apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo;
b.) carteira de identidade;
c.) declaração de que, na forma do artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/2006,
cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante na SEÇÃO 9 do presente
Edital da Licitação, conforme modelo constante no Anexo III, Modelo 2.
II. Por procurador ou preposto, desde que apresente no credenciamento:
a.) O original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo;
b.) Instrumento procuratório, outorgado pelo representante legal da empresa,
com firma reconhecida, com poderes expressos para o seu representante formular ofertas
e lances de preços na sessão, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos
recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
c.) Carteira de Identidade do outorgado.
d.) Declaração na forma prevista na alínea “c” do inciso anterior.
6.2. O instrumento procuratório referido no item 6.1, II, “b” poderá ser substituído por Carta de
Credenciamento, na forma do Anexo III, Modelo 1/A, que deverá ser apresentada juntamente documento
que comprove a representação legal do outorgante.
Parágrafo único. Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte deverá apresentar a Carta de Credenciamento para Micro Empresa o Empresa de Pequeno Porte,
na forma do Anexo III, Modelo 1/B.
6.3. Os documentos mencionados nos itens 6.1 e 6.2 deverão ser entregues à pregoeira fora de
qualquer envelope no momento do credenciamento.
6.4. Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada a
pregoeira a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das
sessões públicas.
6.5. É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais
de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos.
6.6. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos
documentos mencionados nos itens 6.1 e 6.2.
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eventuais razões orais de recurso contra as decisões da pregoeira, ficando o licitante impedido de se
manifestar durante os trabalhos.

Seção 7 - Da forma de apresentação dos documentos de habilitação e das
propostas
7.1. No local, data e hora fixados no item 1.1, os licitantes apresentarão suas propostas em 2
(dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando
obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

LICITAÇÃO N.º 006/2021 – PREGÃO PRESENCIAL
ENVELOPE “A” - PROPOSTA COMERCIAL
NOME COMPLETO DA LICITANTE
CNPJ
ENDEREÇO / TELEFONE / E-MAIL

LICITAÇÃO N.º 006/2021 – PREGÃO PRESENCIAL
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME COMPLETO DA LICITANTE
CNPJ
ENDEREÇO / TELEFONE / E-MAIL

7.2. Além dos documentos previstos na SEÇÃO 6, o licitante deverá entregar, de forma avulsa,
juntamente com os “A” e “B”, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes, “Declaração de
Credenciamento”, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação na forma prevista no Anexo III,
Modelo 2.
7.3. A não apresentação da documentação prevista no item 7.2 implicará na inabilitação imediata
do licitante.
§1º. A declaração prevista do item 7.2 poderá ser feita in loco se houver representante
credenciado para o certame conforme Capítulo 6 deste edital.
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§3º. A não apresentação da documentação prevista no item 7.2 por licitante sem representante
credenciado incide em sua imediata desclassificação sendo desconsiderada sua proposta escrita.
7.4. Os documentos dos envelopes “A” e “B” serão apresentados na forma estabelecida nas
Seções a seguir:

Seção 8 - Da proposta comercial
8.1. Na forma da Seção 7 os licitantes deverão apresentar sua proposta escrita dentro do
ENVELOPE “A” - PROPOSTA COMERCIAL da seguinte forma:
I. Serão apresentados em via única, na forma do “Modelo de Proposta Comercial”,
ANEXO II, do edital, ou em modelo próprio, com pelo menos as mesmas informações, as quais
deverão ser preenchidas integralmente por processo mecânico ou eletrônico pelo licitante e
devidamente rubricadas pelo representante legal ou por procurador com poderes expressos para
representá-lo no pregão.
II. Como anexo da proposta comercial, deverá ser apresentado a Declaração de
Elaboração Independente de Proposta, nos termos do “Modelo de Proposta Comercial”, ANEXO
II do edital.
III. O valor total da proposta deverá apresentados em algarismos e por extenso e cotados
em moeda nacional, prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação por extenso.
IV. A cotação de preços deverá englobar todas as despesas relativas ao objeto do
contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, transporte, tributos, remunerações,
despesas fiscais e financeiras, bonificações de despesas indiretas e quaisquer outras necessárias
ao cumprimento do objeto desta Licitação. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou
reajustamento de preços será considerada.
1.1. Ao apresentar sua proposta comercial o licitante:
V. Assume todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara
Municipal de Porto Real não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
VI. É responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

Seção 9 - Da habilitação
9.1. Na forma da Seção 7, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de
habilitação no ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
§1º. Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA que, conforme o caso, consistirá em:
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III. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
IV. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
V. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
§2º. Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA que, conforme o caso,
consistirá em:
I. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nocional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
III. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
V. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
§3º. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA que consistirá em:
I. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
a.) Não será causa de inabilitação a anotação de distribuição de processo de
recuperação judicial ou pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso haja
comprovação de que o plano já tenha sido aprovado/homologado pelo juízo competente.
II. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta,
inclusive as empresas dispensadas de sua apresentação para outros órgãos da Administração,
seja qual for a sua esfera de atuação;
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1.2. Índice de Liquidez Geral (iLG), com valor ≥ a 1, onde:
iLG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

1.3. Ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado do presente pregão.
§4º. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA que consistirá em:
I. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s)pela Câmara Municipal de Porto Real ou
por terceiro(s), que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão(s) ou entidade(s) da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa(s) privada(s), objeto(s) semelhante(s) ou compatível(is) em característica(s),
quantidade(s) e prazo(s) com o objeto desta Licitação.
a.) Será sempre admitida a comprovação de aptidão técnica através de
certidão(ões) ou atestado(s) de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica,
operacional e quantidade.
b.) O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deve(m) estar impresso(s) em
papel timbrado da atestante e conter OBRIGATORIAMENTE pelo menos as seguintes
informações:
b.1.) Razão social do atestante,
b.2.) nome legível e o cargo do responsável pelo atestado,
b.3.) telefone de contato do responsável pelo atestado,
b.4.) discriminação do objeto atestado.
c.) Serão desconsiderados aqueles atestados que não atenderam ao disposto
nas subalíneas anteriores ou quando não for possível a realização de diligências para a
veracidade de suas informações.
§5º. “Declaração de Habilitação” do licitante, na forma do ANEXO III, Modelo 3 de que:
I. Para fins requeridos no artigo 27, V da Lei 8.666/1993 c/c artigo 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal/1988, que não tem em seu quadro de empregados menores de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos.
II. Até a data do certame inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
§6º. Caso a Licitante seja enquadrada como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá
apresentar a Declaração de Habilitação para ME/EPP”, na forma do ANEXO III, Modelo 3 declarando ainda
que:
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documentação no prazo previsto implicará decadência do direito de contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal 8.666/1993.
9.2. A prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal poderá ser feita através de alvará
de funcionamento ou cadastro mobiliário de contribuintes.
9.3. O Certificado de Registro Cadastral da CMPR–CRC/CMPR, mantido pelo Departamento de
Compras e Licitações da Câmara Municipal de Porto Real poderá ser apresentado em substituição aos
documentos elencados nos §§ 1º a 3º do item 9.1.
9.4. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios.
§1º. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 3 (três) meses, contados de sua expedição.
§2º. O dispositivo deste item aplica-se a documentação prevista no §2º incisos I e II e no §3º,
inciso I do item 9.1.
9.5. Caso a documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista prevista no §2º do item 9.1,
seja apresentada por microempresa ou pela empresa de pequeno e contenha alguma restrição, lhe será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que seja declarada vencedora do
certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas que tenham efeito de negativas.
§1º. O prazo de 5 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período, a pedido da licitante
e a critério exclusivo da Administração.
§2º. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito
à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
9.6. A Administração poderá a qualquer momento promover diligências para verificar a veracidade
das informações prestadas pela Licitante.
9.7. A documentação deverá ser apresentada no original ou em cópia reprográfica autenticada,
na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93, e rubricados pelo representante legal
do licitante.
Parágrafo único. A confrontação de cópias não autenticadas com originais por servidor da
Câmara Municipal de Porto Real poderá ser feita:
a.) até a hora que antecede o certame por qualquer servidor do Poder Legislativo
de Porto Real;
b.) durante o certame, por membro da equipe de apoio, após a verificação de
conformidade de todos os documentos de habilitação, sendo condição necessária para
declaração da habilitação.
9.8. As cópias de documentos entregues no credenciamento e duplicados nos ENVELOPES “A”
e “B” poderão ser devolvidos ao representante da licitante assim como os documentos não solicitados.
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b.) pedir a exibição do original dos documentos,
c.) fazer diligências que julgar necessárias a fim de esclarecer dúvidas sobre:
c.1.) a proposta de preços;
c.2.) a documentação apresentada;
c.3.) o edital e seus anexos.

Seção 10 - Processamento e julgamento das propostas
10.1. No local, dia e hora previstos no item 1.1 deste edital, em sessão pública, deverão
comparecer os licitantes, com a documentação prevista nas seções 6 e 7 e com os envelopes “A” e “B”,
apresentados na forma anteriormente definida.
10.2. Após a fase de credenciamento dos licitantes e seus representantes, na forma do disposto
nas seções 6 e 7,a pregoeira procederá a abertura das propostas de preços:
I. Verificando:
a.) a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório;
b.) a validação das propostas escritas na forma do item 10.3 do edital;
II. Divulgando preços cotados pelos licitantes.
10.3. Abertos os envelopes, as propostas escritas serão validadas pela pregoeira e a equipe de
apoio.
Parágrafo único. Serão desclassificados os itens das propostas que apresentarem valor unitário
superior ao máximo permitido no Termo de Referência.
10.4. Divulgado o resultado da validação as propostas serão classificadas da seguinte forma.
I. Serão classificados para ingresso na fase de lances o autor da proposta com o menor
preço global e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) ao menor preço.
II. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, a
pregoeira proclamará a qualificação preliminar dos licitantes com as 3 (três) melhores propostas,
incluindo o licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.
10.5. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta classificada
de maior preço.
§1º. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
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desempate a assim sucessivamente.
10.6. A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, a apresentar os lances
verbais, a começar pelo autor da proposta escrita de maior preço, seguido dos demais, em ordem
decrescente de valor.
§1º. Os lances serão ofertados sobre o valor unitário do item.
§2º. Os lances oferecidos não poderão ser de valor inferior a R$ 0,01 (um centavo de real) a
menor proposta apresentada.
§3º. A pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo ou modificar o valor mínimo
dos lances previsto no parágrafo anterior, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção
na ata da sessão.
§4º. Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado.
§5º. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
em primeiro lugar.
§6º. O licitante que convocado pela pregoeira, declinar de apresentar lance verbal, será excluído
da etapa de lances verbais sendo considerado o último preço oferecido pelo licitante para efeito de
ordenação das propostas.
§7º. A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades previstas no do edital
e na legislação em vigor.
10.7. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela pregoeira, todos os
licitantes classificados declinarem de manifestar novos lances.
Parágrafo único. Terminada a etapa de lances verbais, a pregoeira verificará a conformidade
entre a proposta de menor preço e o valor desejado para a contratação.
10.8. Em caso de empate entre duas ou mais propostas depois de obedecido ao disposto no § 2º
do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio.
10.9. A pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta com os valores desejados pela
Administração, podendo negociar diretamente com o vencedor.
Parágrafo único. Caso não haja sucesso na negociação a pregoeira poderá decidir
motivadamente pela não aceitabilidade da proposta, convocando os licitantes remanescentes, em ordem
de classificação, inclusive as que não participaram da fase de lances até que se alcance o valor desejado
pela Administração.
10.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente.
§1º. Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope
contendo a DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
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§2º. Caso o licitante desatenda as exigências de habilitação, a pregoeira examinará as ofertas
subsequentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta ou o
atendimento das exigências de habilitação, até que um licitante cumpra as condições fixadas neste edital,
sendo o objeto do certame a ele adjudicado quando constatado o desinteresse dos demais licitantes na
interposição de recursos.
10.11. A pregoeira poderá negociar diretamente com o licitante vencedor, até a adjudicação, para
que seja obtido melhor preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e formalizada em ata.
Parágrafo único. O disposto neste item não impede negociações entre o adjudicatário e a
Administração, através do ordenador da despesa, ou a sua ordem, até a homologação da licitação.
10.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, onde serão registradas as ocorrências
relevantes, que, ao final, será assinada pela pregoeira, demais membros da Equipe de Apoio, bem como
pelos licitantes presentes.
10.13. Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por pelo menos 60 (sessenta)
dias, contados da data prevista no item 1.1 deste edital.
10.14. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único. Caso persista o interesse da Administração, a Câmara Municipal de Porto Real
poderá solicitar a prorrogação da validade.

Seção 11 - Dos recursos
11.1. A fase recursal do pregão é única e ao final da sessão, declarado(s) o(s) vencedor(es) pela
pregoeira, qualquer representante credenciado poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões.
§1º. Os licitantes que manifestarem a intenção de recorrer poderão interpor recurso no prazo de
até 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no
mesmo prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a qualquer
tempo, vista imediata dos autos.
§2º. A não apresentação de razões escritas acarretará como consequência a análise do recurso
apenas pela síntese das razões orais.
§3º. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer será entendido como
desistência do direito de recurso e resultará na decadência deste direito e a imediata adjudicação do objeto
da licitação pela pregoeira ao vencedor.
§4º. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.
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devidamente instruído com à Procuradoria Geral do Legislativo, para análise e parecer de forma
fundamentada, para posterior decisão por parte do Presidente da Câmara Municipal de Porto Real.
§6º. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
§7º. O resultado do julgamento será publicado em forma de extrato Jornal A Voz da Cidade e sua
íntegra disponibilizada na página da licitação na internet.

Seção 12 - Da adjudicação e homologação
12.1. Não havendo recursos o objeto será ADJUDICADO pela pregoeira ao vencedor para
posterior homologação pelo ordenador das despesas decorrentes da licitação.
Parágrafo único. Decididos os recursos, o ordenador das despesas fará homologação da
licitação e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
12.2. Uma vez homologado o resultado da licitação pelo ordenador das despesas, o adjudicatário
será convocado por escrito e com uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para assinatura da
Ata de Registro de Preços.
§1º. Deixando o adjudicatário de assinar a Ata de Registro de Preços no prazo fixado, poderá a
pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, examinar e negociar as
ofertas subsequentes, bem como a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
§2º. No caso previsto no parágrafo anterior o fornecedor deverá preencher, na data da negociação
todos os requisitos de habilitação previstos no edital

Seção 13 - Dos prazos
13.1. O prazo para interposições de impugnação e pedidos de esclarecimentos a respeito do edital
e seu objeto é até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura dos envelopes de preço prevista no
item 1.1, no horário 08 até 14 horas.
13.2. O prazo para apresentação das razões escritas de recurso face as decisões tomadas pela
pregoeira durante o certame é de 3 (três) dias a partir da intimação que se dará com a assinatura da ata
do certame.
13.3. O prazo de vigência do Contrato Administrativo será de até 12 (doze) meses contados a
partir de sua assinatura.
§1º. Toda alteração contratual deverá ser feita através de Termo Aditivo.
§2º. A comprovação de vantajosidade se dará através de comparativo com a média de preços de
mercados vigentes na ocasião da renovação.
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condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de Termo Aditivo.

Seção 14 - Garantia
14.1. Nos termos artigo 5ª, inciso I da Lei 10.520 de 17/07/2006 é vedada a exigência de garantia
de proposta, porém poderá ser exigido ao vencedor a apresentação de amostra antes na homologação da
Licitação em tela.
14.2. A ignorância do contratado sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e
serviços não o exime de responsabilidade.

Seção 15 - Condições de pagamento
15.1. O pagamento será realizado através de Transferência Eletrônica Disponível - TED,
Documento de Ordem de Crédito - DOC ou boleto bancário em até 10 (dez) dias úteis do aceite do recibo
através de Nota Fiscal / Fatura devidamente conferida e atestada pela FISCALIZAÇÃO.
15.2. Na nota fiscal eletrônica, sem prejuízo das exigências do Termo de Referência e do Contrato
Administrativo, deverá constar ou estar acompanhada de relatório com pelo menos as seguintes
informações:
I. Dados dos bens fornecidos
a.) Descrição sucinta dos bens fornecidos;
b.) Quantidade fornecida no período medido;
c.) Valor unitário;
d.) Valor total por item;
e.) Valor total da Nota;
II. Número da Licitação;
III. Número do contrato (se houver);
IV. Relação das Autorizações de fornecimento a que se referem.
15.3. A Nota fiscal deverá estar acompanhada do Certificado de Cadastro no Cadastro de
Fornecedores – CAF, da Câmara Municipal de Porto Real atualizado com todas as certidões atualizadas e
em vigência.
15.4. O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo
ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 de julho de
2010.

Seção 16 - Das sanções administrativas e demais penalidades
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civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a
gravidade da infração:
I. Advertência;
II. Multa administrativa;
III. Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do
Estado do Rio de Janeiro.
V. Rescisão, conforme previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666,de 1993.
16.2. O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, 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, ficará impedido de licitar e contratar com aCâmara Municipal de Porto
Real, e terá o seu registro no CRC/CMPR suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.
16.3. A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da
falta cometida.
Parágrafo único. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.
16.4. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.
16.5. A advertência e a multa, previstas nos incisos I e II, do item 16.1, serão impostas pelo
Ordenador de Despesa.
16.6. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a
CMPR, prevista na alínea c, do item 16.1, será imposta pelo Presidente da CÂMARA.
16.7. A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 16.1, é de competência exclusiva do
Presidente da CÂMARA.
16.8. A multa administrativa, prevista no inciso II, do item 16.1:
I. Corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
II. Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
III. Não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por
perdas e danos das infrações cometidas;
IV. Deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
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ou do empenho.
16.9. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a
Câmara Municipal de Porto Real, prevista no inciso III, do item 16.1:
I. Não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
II. Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso,
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.
16.10. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do
Estado do Rio de Janeiro, prevista no inciso IV, do item 16.1, perdurará pelo tempo em que 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 ressarcir a Administração Pública pelos
prejuízos causados.
Parágrafo único. A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
16.11. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do artigo 412
do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou
da aplicação das sanções administrativas.
16.12. Se o valor das multas previstas no inciso II, do item 16.1, e no item 16.8, aplicadas
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§1º. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato,
garantido o contraditório e a defesa prévia.
§2º. A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a
infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
16.13. Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
§1º. A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.
§2º. A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de
aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 16.1, e no prazo de 10 (dez) dias, no
caso da alínea d, do item 16.1.
§3º. Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos
respectivos fundamentos jurídicos.
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e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a
aplicação das demais sanções administrativas.
16.14. As penalidades previstas no item 16.1 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao
adjudicatário.
Parágrafo único. Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as
sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração
de inidoneidade para licitar e contratar ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do
Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.
16.15. As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pela Seção de Compras e
Serviços no Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Porto Real.

Seção 17 - Aceitação do objeto contratual
17.1. Executado o objeto, este será medido pela FISCALIZAÇÃO e recebido na forma prevista no
artigo 73 da Lei n.º 8.666/93 e no Termo de Referência, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses
previstas no artigo 74 da mesma lei.
17.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele
relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do objeto.
17.3. Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo contratado, o processamento da aceitação
provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da entrada do
respectivo requerimento no protocolo da repartição interessada.

Seção 18 - Disposições gerais
18.1. É facultada a pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
18.2. A critério da pregoeira poderá ser relevado erros ou omissões formais, de que não resultem
prejuízo para o entendimento das propostas.
18.3. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiro, de acordo com o artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de
prévia defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação.
18.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto
no artigo 65, § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93.
18.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-seá o do vencimento.
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18.6. Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso
apresentem, na licitação, qualquer documento ou declaração falsa e que não corresponda a realidade dos
fatos.
18.7. Acompanham este edital os seguintes anexos:
I. Termo de Referência.
II. Modelo de Proposta de Comercial.
III. Modelo Diversos.
IV. Minuta de Ata de Registro de Preços
V. Minuta de Contrato Administrativo
18.8. Caso a sessão do pregão seja excepcionalmente suspensa antes de cumpridas todas as
suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da pregoeira, e
serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
18.9. A pregoeira poderá manter em seu poder, até a formalização do contrato com o adjudicatário,
os envelopes de habilitação dos licitantes que não tiveram seus documentos analisados devidamente
lacrados e rubricados no fechamento.
§1º. Após a formalização do contrato e desde que não haja recurso administrativo pendente, ação
judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os licitantes deverão retirar os envelopes de habilitação,
no prazo de 10 (dez) dias.
§2º. A recusa expressa ou o silêncio do interessado, autoriza a pregoeira a inutilizá-los.
18.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
18.11. O edital é a lei da licitação e vincula as partes e sua hermenêutica se dará da seguinte
forma:
I. Caso ocorra qualquer discordância entre este edital e a legislação em vigor, prevalecerá
a legislação em vigor;
II. Caso ocorra qualquer discordância entre este edital e seus anexos, prevalece as
disposições deste edital, exceto os valores unitários máximos admissíveis no Termo de
Referência;
III. Caso ocorra qualquer discordância entre a “Minuta de Contrato” e os demais anexos,
prevalecerá as disposições da minuta; e
IV. Caso ocorra qualquer discordância entre o “Termo de Referência” e os demais
anexos, exceto a “Minuta de Contrato”, prevalecerá o Termo de Referência.
18.12. A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –

. ________
FOLHA:

de Porto Real, sendo sua contagem transferida para o dia útil imediatamente posterior.

_095/2021_ –

Parágrafo único. Nenhum prazo se esgota ou se inicia em dia não útil para a Câmara Municipal

PROCESSO:

Câmara Municipal de Porto Real/RJ

18.13. Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Poder
Legislativo de Porto Real encaminhará expediente ao Ministério Público, para as providencias devidas.
18.14. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, com auxílio da Equipe de Apoio e
pessoal técnico de apoio.
18.15. O foro da cidade de Porto Real é designado como o competente para dirimir quaisquer
controvérsias relativas a este Pregão, adjudicação, contratação e execução decorrentes desta licitação.
Porto Real/RJ, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021.
MICHELE PIRES GONÇALVES
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

MATRÍCULA 934
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TERMO DE REFERÊNCIA – Fornecimento de gasolina
comum pelo período de 12 (doze) meses ou até o
fornecimento total da quantidade contratada, conforme
especificado em termo de referência. – Julgamento: por item
– Validação: preço unitário – Contratação: por Autorização
e/ou Contrato Administrativo – Vigência: 12 meses –
Renovação: possibilidade por uma única vez e igual período.

Seção 1 - Objeto
1.1. Registro de preços para contratação de empresa especializada para eventual fornecimento
de combustível (gasolina comum), para atender as demandas administrativas do Poder Legislativo do
Município de Porto Real, conforme detalhado a seguir:
Tabela 1: Detalhamento do Objeto
Item
1

Descrição / Especificação
Gasolina comum

Quantidade
5.000

Unidade
L (litros)

1.2. Como é prática do mercado, a contratada poderá oferecer para o abastecimento, gasolina
aditivada, desde que não haja alteração dos valores contratados.

Seção 2 - JUSTIFICATIVA
2.1. Considerando o quantitativo de veículos que integram a frota da Câmara Municipal de Porto
Real, os quais trafegam sempre a serviço no Município de Porto Real, Região Metropolitana do Rio de
Janeiro e eventualmente em outras localidades, faz-se necessária à contratação de empresa que opere no
ramo de fornecimento de combustível (gasolina).

Seção 3 - PRAZO
3.1. O prazo de vigência deste Termo de Referência é de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado na forma do artigo 57, da Lei 8.666/1993.
3.2. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato

Seção 4 - MÉTODO E ESTRATÉGIA DO FORNECIMENTO
– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –
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4.2. Na Autorização de Fornecimento constaram, pelo menos, os seguintes dados:
a.) dados da CONTRATADA que serão utilizados para pagamento;
b.) dados da CONTRATANTE para emissão da nota fiscal;
c.) nome do gestor do contrato, responsável pela autorização;
d.) o nome do fiscal do contrato que será o condutor do veículo a ser abastecido;
e.) quantidade estimada de combustível para o abastecimento.
e.1.) quantidade a ser abastecida pode ser substituída pelo termo
“completar”, quando for o caso de se abastecer até completar um tanque cheio.
f.) placa do veículo;
g.) a quilometragem do veículo;

Seção 5 - PREÇO
5.1. Os preços pactuados no Contrato, serão fixos e irreajustáveis, salvo no caso previsto na
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

Seção 6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A Contratada obriga-se a:
a) Efetuar a entrega do OBJETO em perfeitas condições, no prazo e local indicados
pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente todas
as informações pertinentes;
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto e/ou serviços, de
acordo cos os artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);
c) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;
d) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –

. ________
FOLHA:

imediato, direto na bomba da CONTRATADA.

_095/2021_ –

4.1. O fornecimento será efetuado em remessas conforme a demanda, com prazo de entrega
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g) Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
h) Responsabilizar-se

pelas

despesas

dos

tributos,

encargos

trabalhistas,

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.

Seção 7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1.4. 6.1. A Contratante obriga-se a:
a) Emitir nota de empenho e realizar o pedido de acordo com as condições
estabelecidas e com prazos suficientes para que a entrega dos serviços nos
prazos especificados neste termo de referência não prejudique o bom
funcionamento das atividades da Câmara Municipal de Porto Real;
b) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitação e recebimento definitivos;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de servidor especialmente designado;
e) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Seção 8 - Fiscalização
1.5. A FISCALIZAÇÃO para a execução do objeto fica a cargo de dois servidores, sendo um
FISCAL e um GESTOR a serem nomeados de ofício pelo presidente da CMPR, aos quais caberá dirimir
as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto, e de tudo dará ciência à Administração cabendo:
I. Ao FISCAL ou a sua ordem:
a.) emitir a Autorização de fornecimento(s) pedido(s) de fornecimento;
b.) fiscalizar a qualidade e quantidade dos bens entregues e o prazo de
execução;
c.) receber ou autorizar o recebimento provisório dos bens por servidor público
ou prestador de serviços contratado pela Administração;
d.) receber os bens de forma definitiva;
e.) atestar, após conferência, as notas fiscais de cobrança dos bens fornecidos;
f.) solicitar a entrega exclusivamente de bens previstos na licitação;
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Administrativo ao GESTOR e para que sejam efetivados: o controle, a ratificação e o
pagamento.
h.) comunicar ao GESTOR toda e qualquer irregularidade constatada durante a
execução do objeto.
i.) solicitar a retenção do pagamento de faturas caso os bens fornecidos não
estejam de acordo com o solicitado, possua algum defeito de fabricação ou vício
redibitório.
II. Ao GESTOR ou a sua ordem:
a.) suspender o pagamento de faturas caso detectar qualquer irregularidade na
documentação apresentada para apagamento.
b.) acompanhar a execução do OBJETO prestando suporte ao FISCAL e a
AUTORIDADE COMPETENTE.
c.) ratificar o atestado das notas fiscais;
d.) controlar os saldos contratuais de quantitativo e empenho;
e.) controlar os prazos de vigência do Contrato Administrativo ou termo
equivalente;
f.) manter contato com o preposto indicado pela CONTRATADA a fim de sanar
amigavelmente irregularidades ou incorreções constatadas na execução do objeto;
g.) encaminhar a AUTORIDADE SUPERIOR os casos em que após tentativa
amigável de negociação não seja sanada as irregularidades constatadas;
h.) manter atualizado o Certificado de Registro Cadastral do fornecedor,
solicitando sempre que necessário o envio de novas certidões para substituir as que
estiverem vencidas e não estiverem disponíveis por meio da internet.
III. A AUTORIDADE SUPERIOR do Poder Legislativo poderá:
a.) Substituir o FISCAL em suas atribuições.
b.) substituir o GESTOR em suas atribuições.
1.6. A fiscalização de que trata esta Seção não exclui nem reduz a responsabilidade do
FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
1.7. A FISCALIZAÇÃO anotará nos autos do Processo Administrativo todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
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I. Provisoriamente pelo FISCAL; ou por qualquer servidor ou prestador de serviços
devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO, a Autorização de Fornecimento, para efeito de
verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
II. Definitivamente, pela FISCALIZAÇÃO, após a verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até
5 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.

Seção 10 - Condições e prazos para pagamento
1.9. O pagamento será realizado através de Transferência Eletrônica Disponível - TED,
Documento de Ordem de Crédito - DOC ou boleto bancário em até 10 (dez) dias úteis do aceite do recibo
através de Nota Fiscal / Fatura devidamente conferida e atestada pela FISCALIZAÇÃO.
1.10. Na nota fiscal eletrônica, sem prejuízo das exigências do Termo de Referência e do Contrato
Administrativo, deverá constar ou estar acompanhada de relatório com pelo menos as seguintes
informações:
I. Dados dos bens fornecidos
a.) Descrição sucinta dos bens fornecidos;
b.) Quantidade fornecida no período medido;
c.) Valor unitário;
d.) Valor total por item;
e.) Valor total da Nota;
II. Número da Licitação;
III. Número da Ata de Registro de Preços;
IV. Número do contrato (se houver);
V. Relação das Autorizações de fornecimento a que se referem.

Seção 11 - Avaliação do custo
1.11. O custo para execução do objeto foi apurado a partir do Mapa de Preços constante (fls. 32),
elaborado com base após consulta ao sistema Banco de Preços com base nas compras governamentais
dos últimos 180 (cento e oitenta) dias para bens de consumo semelhantes aos desejados pela
administração, tendo como base a média e/ou mediana saneadas das últimas propostas válidas nas
licitações tomadas como referência, sendo seus valores disponíveis no compras.net e em sites de domínio
amplo.
1.12. Os preços unitários máximos admissíveis para a contratação são os que estão dispostos na
tabela 2:
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Gasolina comum

QTDE

UND

5.000

litros

VALOR
GLOBAL

7,323

1.1. O valor máximo estimado para o fornecimento é de R$ 36.615,00 (trinta e seis mil e seiscentos
e quinze reais).

Seção 12 - Medidas acauteladoras
1.2. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparação.

Seção 13 - Infrações e sanções administrativas
1.3. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação é aquela prevista no Edital.

Seção 14 - Considerações finais e transitórias
1.4. Este Termo de Referência poderá ser alterado com base nas propostas dos interessados caso
haja pertinência, vantagens técnicas e/ou financeiras para a Administração, por conveniência da
Administração a ordem da AUTORIDADE SUPERIOR
1.5. Este Termo de Referência, com suas alterações, se houver, é parte integrante do Edital, a
Ata de Registro de Preços ao Contrato Administrativo, conforme o caso, independente de menção ou
de estar fisicamente anexo aos referidos termos.
1.6. Este Projeto Básico foi aprovado pelo Presidente da Câmara Municipal de Porto Real
conforme acostado aos autos do Processo Administrativo.
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REFERÊNCIA: Licitação Nº 006/2021
presencial

MODALIDADE:

Pregão

na

forma

Senhora Pregoeira,
Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços, detalhada nos documentos anexos,
para execução do objeto desta licitação, conforme especificações constantes no Edital em tela.
Os prazos por nós indicados são os que se seguem:
a.) Prazo de validade da proposta:..... (.............);
b.) Prazo de entrega: ..... (...........);
Dados bancários: Banco: (número) - nome do banco
Agência: (número) – nome da agência
Conta Corrente: número
Observação: atentar para os prazos previstos no Edital.
Para tanto, nos propomos a executar o objeto desta licitação pelos preços unitários constantes da
planilha

de

composição

de

preços

e

valor

global

estimado

de

R$___________

(_____________________________________________________ ).
Dados da Empresa Proponente:
{Inserir razão social da contratada} inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o
número {inserir número}, Inscrição Estadual nº {inserir número} e Inscrição Municipal {inserir número},
com sede à {inserir endereço completo, incluindo CEP}
Dados do(s) Represente(s) Legal(is) responsável(is) pela assinatura no Termo de Contrato:
{inserir nome do representante}, na qualidade de {cargo que ocupa na empresa}, documento
de identidade nº {inserir número}, expedido pelo {órgão expedidor} em {data de expedição}, e CPF nº
{inserir número} , {inserir nacionalidade}, {inserir estado civil}, nascido em {inserir data de
nascimento}, na cidade de {inserir local de nascimento} domiciliado à {inserir endereço completo,
incluindo CEP}
Dados do Preposto (responsável por receber as autorizações de fornecimento:
{inserir nome do representante}, {cargo que ocupa na empresa}, {forma de contato:
endereço, telefone, e-mail etc.}.
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PROCESSO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL
Avenida D. Pedro II, 1.550 - Centro - Porto Real – RJ
A/C: Pregoeira.

_095/2021_ –

FOLHA:
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1

DESCRIÇÃO

Gasolina comum

QTDE

UND

5.000

litros

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
GLOBAL

. ________
MARCA

Declaro estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas, fretes,
seguros, bem como, qualquer outra despesa direta ou indireta, incidentes até a efetiva entrega, dos
materiais e/ou serviços que integram o objeto desta cotação.
Porto Real, ________ de ___________ de 2021
ASSINATURA
CARIMBO CNPJ

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –
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lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:
I. Os bens oferecidos nesta Proposta Comercial atendem as especificações mínimas
solicitadas estão de acordo com todas as normas e disposições dos órgãos reguladores vigentes
e em concordância com a licitação 006/2021 eque nos responsabilizamos pelos dados fornecidos
A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL – CMPR/RJ, assim como por sua fidedignidade.
II. A proposta comercial foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato que seja parte do Processo
Administrativo 095/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
III. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutida com ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo Administrativo 095/2021,
por qualquer meio ou qualquer pessoa.
IV. Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Processo Administrativo 095/2021, quanto a participar
ou não da referida licitação;
V. O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo
Administrativo 095/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
VI. O conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido da Câmara Municipal de Porto Real antes da abertura
oficial das propostas e;
VII. Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
Local, ___ de __________de 2021.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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Modelo 1-A – Carta para Credenciamento de Preposto
À Câmara Municipal de Porto Real
Avenida D. Pedro II, 1.550, Centro, Porto Real, RJ, CEP: 27.570-000
Licitação nº 006/2021 (Pregão Presencial na forma presencial)
Processo Administrativo: 095/2021
Senhora Pregoeira,
A {RAZÃO SOCIAL}, CNPJ {NÚMERO}, Inscrição Estadual nº
{NÚMERO}, Inscrição Municipal nº {NÚMERO} com sede à {ENDEREÇO COMPLETO
COM CEP, através de seu representante legal, {NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL}, {QUALIFICAÇÃO CIVIL: NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO},
{DOMICÍLIO COMPLETO COM CEP}, RG nº {NÚMERO} {ORGÃO EXPEDIDOR}
expedida em {DATA DE EXPEDIÇÃO} e CPF n {NÚMERO}, {CARGO NA EMPRESA}
da empresa, OUTORGA a {NOME DO OUTORGADO}, domiciliado à {ENDEREÇO DE
DOMICÍLIO}, {QUALIFICAÇÃO CIVIL: NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL,
PROFISSÃO}, {DOMICÍLIO COMPLETO COM CEP}, RG nº {NÚMERO} {ORGÃO
EXPEDIDOR} expedida em {DATA DE EXPEDIÇÃO} e CPF n {NÚMERO}, poderes para
prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, interpor recursos, deles desistir,
assinar a ata, e todos os demais atos necessários para o bom e fiel cumprimento da
presente licitação inclusive suprir a falta de assinaturas, formular propostas e lances
verbais, receber notificações e praticar todos os demais atos pertinentes necessários
para participar do certame referente a licitação em tela.
Porto Real, ___ de _______de _____.
NOME DO OUTORGANTE
(RECONHECIMENTO DE FIRMA)

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –

. ________
FOLHA:

_095/2021_ –

ANEXO III - IDENTIFICAÇÃO DE EMPRESAS PARTICIPANTES

PROCESSO:

Câmara Municipal de Porto Real/RJ

À Câmara Municipal de Porto Real
Avenida D. Pedro II, 1.550, Centro, Porto Real, RJ, CEP: 27.570-000
Licitação nº 006/2021 (Pregão Presencial na forma presencial)
Processo Administrativo: 095/2021
Senhora Pregoeira,
A {RAZÃO SOCIAL}, CNPJ {NÚMERO}, Inscrição Estadual nº
{NÚMERO}, Inscrição Municipal nº {NÚMERO} com sede à {ENDEREÇO COMPLETO
COM CEP, através de seu representante legal, {NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL}, {QUALIFICAÇÃO CIVIL: NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO},
{DOMICÍLIO COMPLETO COM CEP}, RG nº {NÚMERO} {ORGÃO EXPEDIDOR}
expedida em {DATA DE EXPEDIÇÃO} e CPF n {NÚMERO}, {CARGO NA EMPRESA}
da empresa, OUTORGA a {NOME DO OUTORGADO}, domiciliado à {ENDEREÇO DE
DOMICÍLIO}, {QUALIFICAÇÃO CIVIL: NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL,
PROFISSÃO}, {DOMICÍLIO COMPLETO COM CEP}, RG nº {NÚMERO} {ORGÃO
EXPEDIDOR} expedida em {DATA DE EXPEDIÇÃO} e CPF n {NÚMERO}, poderes para
prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, interpor recursos, deles desistir,
assinar a ata, e todos os demais atos necessários para o bom e fiel cumprimento da
presente licitação inclusive suprir a falta de assinaturas, formular propostas e lances
verbais, receber notificações, solicitar usufruir do tratamento diferenciado estabelecido
nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006e praticar todos os demais atos
pertinentes necessários para participar do certame referente a licitação em tela.
Porto Real, ___ de _______de _____.
NOME DO OUTORGANTE
(RECONHECIMENTO DE FIRMA)
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À Câmara Municipal de Porto Real
Avenida D. Pedro II, 1.550, Centro, Porto Real, RJ, CEP: 27.570-000
Licitação nº 006/2021 (Pregão Presencial na forma presencial)
Processo Administrativo: 095/2021
Senhora Pregoeira,
A {RAZÃO SOCIAL}, CNPJ {NÚMERO}, Inscrição Estadual nº {NÚMERO}, Inscrição
Municipal nº {NÚMERO} com sede à {ENDEREÇO COMPLETO COM CEP, através de
seu representante legal, {NOME DO REPRESENTANTE LEGAL}, {CARGO NA
EMPRESA} da empresa DELCARA sob as penas da Lei que para fins requeridos no
artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação constante do item 9 do presente edital.

Porto Real, ___ de _______de _____.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –
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À Câmara Municipal de Porto Real
Avenida D. Pedro II, 1.550, Centro, Porto Real, RJ, CEP: 27.570-000
Licitação nº 006/2021 (Pregão Presencial na forma presencial)
Processo Administrativo: 095/2021
Senhora Pregoeira,
A {RAZÃO SOCIAL}, CNPJ {NÚMERO}, Inscrição Estadual nº {NÚMERO}, Inscrição
Municipal nº {NÚMERO} com sede à {ENDEREÇO COMPLETO COM CEP, através de
seu representante legal, {NOME DO REPRESENTANTE LEGAL}, {CARGO NA
EMPRESA} da empresa DELCARA sob as penas da Lei que:
1º. Para fins requeridos no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal/1988,
consoante o que se estabeleceu no artigo 1º da Lei 9.854/1999, que não tem em seu
quadro de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos.
2º. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
3º. Tem intenção de usufruir se necessário do prazo de regularização fiscal previsto no
artigo 43, §1º, da Lei Complementar 123/2006, estando ciente de que a não
regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito de
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal 8.666/1993
Porto Real, ___ de _______de _____.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –

. ________
FOLHA:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
LICITAÇÃO Nº. 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021

A Câmara Municipal de Porto Real do Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada
CMPR com sede Administrativa à Avenida D. Pedro II, 1.550, Centro, Porto Real, RJ, CEP, 27.570-000,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 01.618.408/0001-94, neste ato
representado pelo Exmo. Senhor(a) Presidente da Mesa Diretora, Senhor(a) [inserir nome completo do
presidente], [inserir nacionalidade], [inserir estado civil], documento de identidade [inserir nº do RG com
data órgão expedidor], CPF. [inserir nº do CPF], nascido em [inserir data de nascimento], na cidade de
[inserir local de nascimento] domiciliado à [inserir endereço completo com CEP], considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS de nº.: 001/2022,
com homologação publicada no no jornal A Voz da Cidade, edição de nº.: _____, em __/___/____, conforme
Processo Administrativo nº.: 095/2021 no uso de suas atribuições legais e constitucionais resolve registrar
os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Resolução 255
de 07/03/2018, na Lei Federal 10.520 de 17/7/2006 e na Lei Complementar Federal 123 de 14/12/2006,
bem como pelas disposições contidas neste edital aplicando-se, subsidiariamente, onde couber, as normas
da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 e em conformidade com as disposições a seguir:
Cláusula 1ª. DO OBJETO
Parágrafo único. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para fornecimento de
gasolina comum pelo período de 12 (doze) meses ou até o fornecimento total da quantidade
contratada, conforme especificado em termo de referência, conforme especificado no Termo de
Referência (Anexo I) na forma do edital de nº.: 006/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a(s)
proposta(s) vencedora(s), independentemente de transcrição.
Cláusula 2ª. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
Parágrafo único. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es)
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem na Tabela 1, para os seguintes
fornecedores:
I. Fornecedor(es):
a.) ................................., CNPJ .................., Inscrição Estadual nº ............. e
Inscrição Municipal .............., neste ato representada pelo(a/s) Senhor(a/es/s) [inserir

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –

. ________
FOLHA:
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nascido em [inserir data de nascimento], na cidade de [inserir local de nascimento]
residente e domiciliado à [inserir endereço completo com CEP], doravante denominado
simplesmente por FORNECEDOR “Escolher um item.” e de seu preposto, Senhor(a/es/s)
[inserir nome completo do representante], meios de contato....
...
Ite
m
01
02
03

Especificação
(garantia)

Marca

Unida
de

Tabela 2: Preços Registrados

Qtde

Valor
Unitário

Forneced
or

Valores em Reais (R$)

Valor total registrado: R$ ? (extenso)
Cláusula 3ª. VALIDADE DA ATA
Parágrafo único. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a
partir de sua publicação no CMPR, não admitindo prorrogação para além desse prazo, conforme o artigo
15, § 3º, Inc. III, da Lei nº 8.666/1993.
Cláusula 4ª. REVISÃO E CANCELAMENTO
§1º. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou que de fato eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
§2º. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
§3º. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
§4º. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
§5º. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
recebimento do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –
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§7º. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II. Retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
IV. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
§8º. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas I, II e IV do parágrafo
anterior será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§9º. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
I. Por razão de interesse público; ou
II. Pedido do fornecedor.
Cláusula 5ª. CONDIÇÕES GERAIS
§1º. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.
§2º. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
§3º. Os valores referentes aos pagamentos serão creditados em conta corrente própria da
CONTRATADA no Clique aqui para digitar texto., agência Clique aqui para digitar texto. e conta Clique
aqui para digitar texto..
§4º. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (..) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Porto Real, .....................
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL
Presidente
FORNECEDOR (n)
CNPJ

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –

. ________
FOLHA:

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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Contratante: Câmara Municipal de Porto Real/RJ – CONTRATADO: ... –
Licitação nº 006/2021 – Modalidade: pregão na forma presencial – Vigência: ...
a ... – Prorrogação: possibilidade
A Câmara Municipal de Porto Real do Estado do Rio de Janeiro, com sede Administrativa à
Avenida D. Pedro II, 1.550, Centro, Porto Real, RJ, CEP, 27.570-000, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas sob o nº. 01.618.408/0001-94, neste ato representado pelo Exmo. Senhor(a) Presidente
da Mesa Diretora, Senhor(a) [inserir nome completo do presidente], [inserir nacionalidade], [inserir estado
civil], documento de identidade [inserir nº do RG com data órgão expedidor], CPF. [inserir nº do CPF],
nascido em [inserir data de nascimento], na cidade de [inserir local de nascimento] domiciliado à [inserir
endereço completo com CEP],, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ..............................
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº
........................., em observância às disposições expressas na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, na Resolução 255 de 07/03/2018, na Lei Federal 10.520 de 17/7/2006 e na Lei
Complementar Federal 123 de 14/12/2006, bem como pelas disposições contidas neste edital aplicandose, subsidiariamente, onde couber, as normas da Lei Federal 8.666 de 21/06/93, resolvem celebrar o
presente Contrato Administrativo, decorrente da Licitação nº 006/2021 modalidade pregão na forma
presencial que é parte integrante do Processo Administrativo 095/2021, mediante as cláusulas e condições
a seguir enunciadas.
Cláusula 1ª. DO OBJETO
§1º. O objeto desta contratação é a FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PELO PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ O FORNECIMENTO TOTAL DA QUANTIDADE CONTRATADA,
CONFORME ESPECIFICADO EM TERMO DE REFERÊNCIA, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo.
§2º. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Licitação e seus anexos, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Cláusula 2ª. DA VIGÊNCIA
§1º. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início em ... e
término em ..., podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, da Lei 8.666/1993.
§2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato
§3º. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –
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superior, o prazo de que trata o §1º desta cláusula poderá ser prorrogado por até doze meses
Cláusula 3ª. DO PREÇO
§1º. O valor global da contratação é de R$ .......... (.....), que serão pagos de acordo com a
execução do objeto..
§2º. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
§3º. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão da parcela do objeto contratual efetivamente executada.
Cláusula 4ª. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
§1º. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal de Porto Real, para o corrente exercício financeiro
conforme classificação abaixo:
FONTE: 01.01.11
PROGRAMA DE TRABALHO: 01.031.001.2.512
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00
§2º. Caso ocorram despesas em exercícios posteriores, correrão à conta dos recursos
orçamentários próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início
de cada exercício financeiro.
§3º. O disposto previsto no parágrafo anterior não alcança a garantia de recursos inscritos em
restos a pagar, processados ou não processados em cumprimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar 101/2000).
Cláusula 5ª. DO PAGAMENTO
§1º. O pagamento será realizado através de Transferência Eletrônica Disponível - TED,
Documento de Ordem de Crédito - DOC ou boleto bancário em até 10 (dez) dias úteis do aceite do recibo
através de Nota Fiscal / Fatura devidamente conferida e atestada pela FISCALIZAÇÃO.
§2º. Os valores serão creditados em conta corrente própria da CONTRATADA no {nomenúmerodobanco}, agência {nome-númerodaagéncia} e conta {númerodaconta}.
§3º. Na nota fiscal de serviços eletrônica, sem prejuízo das exigências do Projeto Básico e do
Contrato Administrativo, deverá constar ou estar acompanhada de relatório com pelo menos as seguintes
informações:
I. Descrição resumida dos serviços executados;

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –
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IV. Período da medição dos serviços;
§4º. A Nota fiscal deverá estar acompanhada, conforme o caso:
I. De Relatório anexo com os seguintes dados:
a.) Histórico detalhado dos serviços.
b.) Data das ocorrências no período medido.
II. Certificado de Cadastro no Registro de Fornecedores da Câmara Municipal de Porto
Real atualizado com todas as certidões atualizadas e em vigência.
III. Se quando da efetivação do pagamento os documentos comprobatórios de situação
regular em relação a regularidade fiscal e trabalhista, apresentados em atendimento às exigências
de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento poderá ficar retido até a
apresentação dos documentos que atestem a sua regularidade.
§5º. Cumpridas as exigências dos itens anteriores, o pagamento será de até 10 (dez) dias úteis,
a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.
§6º. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a execução dos serviços,
devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO.
§7º. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo
de 8 (oito) dias úteis ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
reapresentação.
§8º. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou
fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo índice de 1,0164 por
dia de atraso (ou seja 6% ao ano) e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro
rata die.
§9º. O valor da cobrança será conforme a medição que será mensal.
§10º. O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante a Lei Municipal nº.
582/2016 e Decreto Municipal nº 2.070/2016.
Cláusula 6ª. DO REAJUSTE
§1º. O preço consignado no contrato poderá ser corrigido anualmente, a pedido do
CONTRATADO, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentação da proposta, pela variação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) da Fundação
Getúlio Vargas.
§2º. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
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§4º. A não observância do prazo previsto no parágrafo anterior decorre em desistência do direito
à correção de valores.
Cláusula 7ª. DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO
§1º. Forma de execução do objeto: fornecimento conforme a demanda
§2º. Os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles
previstos no Edital e no Termo de Referência, anexo.
Cláusula 8ª. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Parágrafo único. Sem prejuízo das disposições contidas no edital:
I. O Fornecedor obriga-se a:
a.) Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local
indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Termo de
Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo
de garantia.
b.) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990).
c.) Atender prontamente a quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO, inerentes
a execução do objeto.
d.) Comunicar à FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.
e.) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Contrato.
f.) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do contrato.
g.) Poderão ser terceirizados os seguintes serviços:
g.1.) coleta e entrega dos bens.
g.2.) reparo e/ou instalação por assistência técnica autorizada e
indicada pelo fabricante
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prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos;
i.) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual
do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;
II. A Câmara Municipal de Porto Real obriga-se a:
a.) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário.
b.) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e
da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
c.) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor,
através da FISCALIZAÇÃO;
d.) Efetuar o pagamento no prazo previsto;
e.) Somente efetivar o pedido através de Autorização de Fornecimento coberto
financeiramente da devida nota de empenho.
Cláusula 9ª. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
9.1. A inexecução do objeto, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a
gravidade da infração:
I. Advertência;
II. Multa administrativa;
III. Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do
Estado do Rio de Janeiro.
V. Rescisão, conforme previsto no artigo 78 da Lei nº 8.666,de 1993.
9.2. O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, 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, ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Porto
Real, e terá o seu registro no CRC/CMPR suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.
9.3. A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da
falta cometida.

– licitacao@cmportoreal.rj.gov.br –

. ________
FOLHA:

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no

_095/2021_ –

h.) O dever previsto na subalínea “g.2” implica na obrigação de, a critério da

PROCESSO:

Câmara Municipal de Porto Real/RJ

9.4. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.
9.5. A advertência e a multa, previstas nos incisos I e II, do item 9.1, serão impostas pelo
Ordenador de Despesa.
9.6. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a
CMPR, prevista na alínea c, do item 9.1, será imposta pelo Presidente da Câmara.
9.7. A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 9.1, é de competência exclusiva do
Presidente da Câmara.
9.8. A multa administrativa, prevista no inciso II, do item 9.1:
I. Corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
II. Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
III. Não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por
perdas e danos das infrações cometidas;
IV. Deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
V. Nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato
ou do empenho.
9.9. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a
Câmara Municipal de Porto Real, prevista no inciso III, do item 9.1:
I. Não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
II. Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso,
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.
9.10. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado
do Rio de Janeiro, prevista no inciso IV, do item 9.1, perdurará pelo tempo em que 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 ressarcir a Administração Pública pelos
prejuízos causados.
Parágrafo único. A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
9.11. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA
à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor
do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do artigo 412 do Código
Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação
das sanções administrativas.
9.12. Se o valor das multas previstas no inciso II, do item 9.1, e no item 9.8, aplicadas
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda
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§1º. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato,
garantido o contraditório e a defesa prévia.
§2º. A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a
infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
9.13. Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
§1º. A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.
§2º. A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de
aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 9.1, e no prazo de 10 (dez) dias, no
caso da alínea d, do item 9.1.
§3º. Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos
respectivos fundamentos jurídicos.
§4º. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela
Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida
e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a
aplicação das demais sanções administrativas.
9.14. As penalidades previstas no item 9.1 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao
adjudicatário.
Parágrafo único. Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as
sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração
de inidoneidade para licitar e contratar ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do
Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.
9.15. As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pela Seção de Compras e Serviços
no Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Porto Real.
Cláusula 10ª. DA RESCISÃO
§1º. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no artigo 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.
§2º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
§3º. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no artigo 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
§4º. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
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III. Indenizações e multas.
Cláusula 11ª. DAS VEDAÇÕES
Parágrafo único. É vedado à CONTRATADA:
I. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
II. Interromper a execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
Cláusula 12ª. DAS ALTERAÇÕES
§1º. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
§2º. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
§3º. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite previsto no parágrafo anterior.
Cláusula 13ª. DA PUBLICAÇÃO
Parágrafo único. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Jornal a Voz da Cidade, nos demais meios de divulgação deste órgão e divulgadas por meio
eletrônico na internet através do portal oficial da Câmara Municipal de Porto Real, no prazo previsto na Lei
nº 8.666, de 1993.
Cláusula 14ª. DA INTEGRALIDADE
Parágrafo único. Integram o presente Contrato independente de transcrição ou menção
expressa:
I. A íntegra do Processo Administrativo no. 095/2021.
II. A LICITAÇÃO no. 006/2021 na modalidade Pregão na forma presencial e seus anexos;
III. As propostas dos Licitantes;
IV. A(s) nota(s) de empenho de no(s). EEE.
Cláusula 15ª. DO FORO
§1º. Fica eleito o Foro da comarca de Porto Real no Estado do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer
litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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achado conforme.
Porto Real, ....../.............../.........
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL
Presidente
CONTRATADA
Representante
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5.1. Poderão participar deste Pregão exclusivamente as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – ME e EP, assim como o empresário individual, em conformidade com o que estabelece a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 que:
I. Satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e seus Anexos, em suas
respectivas fases; e
II. Comprovem capacidade para a execução do objeto através dos documentos
apresentados na fase de habilitação.
5.2. Não serão admitidas nesta licitação a participação de:
I. Empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com as sanções prescritas
nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.
II. De mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou
jurídicas.
III. Das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93.

Leia-se:

Seção 5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que:
I. Satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e seus Anexos, em suas
respectivas fases; e
II. Comprovem compatibilidade de seu objeto social com o objeto licitado na fase de
habilitação.
5.2. Não serão admitidas nesta licitação a participação de:
I. Empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com as sanções prescritas
nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.
II. De mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou
jurídicas.
III. Das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93.

Porto Real, 13 de Janeiro de 2022.

MICHELE PIRES GONÇALVES
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MATRÍCULA 962
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