CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA
EDITAL DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE N.º 01/2017

A Câmara Municipal de Várzea da Palma, Estado de Minas Gerais, torna público
que fará realizar às 09:30 horas do dia 08 de junho de 2017, em sua sede, na Rua Cláudio
Manoel da Costa nº. 900, Bairro Pinlar I, nesta cidade de Várzea da Palma, Licitação na
modalidade Carta Convite conforme cláusulas e condições a seguir especificadas:

1.

A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e

suas modificações.

2.

O objeto da presente licitação é a aquisição de 10.000 (dez mil) litros de

combustível (gasolina), de forma parcelada no transcurso do exercício.

3.

Os envelopes contendo a Documentação e as Propostas deverão ser apresentadas

até às 09:00 horas do dia 08 de junho de 2017, no local acima mencionado, em envelopes
lacrados, datados e assinados, sem rasuras, conforme especificação deste Edital.

2 - DAS CONDIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. A presente licitação é aberta a todas as empresas convidadas, bem como as que
tomarem conhecimento do certame e manifestarem interesse em participar, apresentando os
envelopes com documentos e propostas no prazo estipulado neste Edital.

2.2. A presente licitação é destinada às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
na forma da Lei Complementar n.º 123/2006, bem como a nova redação da Lei Complementar
n.º 146/2014, individualmente: cujo objeto social seja compatível com o objeto licitado, e em
condições de atender todas as exigências constantes neste Edital e seus Anexos.
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2.3. Na eventualidade de não haverem Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
participantes do Certame, o processo prosseguirá com os demais participantes.

2.4. Poderão participar da presente licitação, os convidados interessados e os demais
cadastrados na correspondente especialidade e que manifestarem seu interesse por escrito com
antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas da data acima mencionada e que
protocolarem seus envelopes distintos lacrados, conforme especificado neste Edital.

2.5. Apresentada a proposta, se sujeita o proponente a aceitar o prazo de sua validade
de 30 (trinta) dias, contados da abertura do certame. Após a fase de habilitação não caberá
desistência da proposta, ficando a mesma vinculada ao prazo de 30 (trinta) dias.

2.6. Não poderão participar desta licitação as empresas que foram declaradas
inidôneas, quer pela União, Estados, Municípios ou Distrito Federal. As empresas que estiverem
impedidas de participar, e que apresentarem propostas, independentemente de seu recebimento,
serão desclassificadas e poderão ser responsabilizadas penalmente.

2.7. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo a sanção prevista no inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
3 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

3.1. O proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de
sua proposta.
3.2. O proponente deverá entregar à Comissão de Licitação, até às 09:00 do dia 08
de junho de 2017 dois envelopes separados:
3.2.1. ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
3.2.2. ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS.
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3.3. Os Envelopes de nº. 01 e 02 poderão ser entregues diretamente pelo proponente
ou enviado pelo Correio ou outros serviços de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não
será responsável por qualquer perda dos envelopes enviados pelo Correio ou outros serviços de
entrega, ou por atraso na entrega dos mesmos.

3.4. O proponente poderá participar ativamente da sessão, ou enviar representante
legalmente habilitado.

3.5. Após o horário estabelecido neste edital, nenhum documento ou proposta serão
recebidos.

3.6. Após o recebimento dos envelopes nº 01 e 02 pela Comissão de Licitação
nenhum documento será retirado ou adicionado.

4 - DA HABILITAÇÃO

4.1. O Envelope de documentação diz respeito à habilitação jurídica, a regularidade
fiscal e às qualificações técnica e econômico-financeira, nos termos dos arts. 28 a 31 da Lei nº.
8.666/93, e deverá conter em sua parte frontal os seguintes dizeres:

NOME E ENDEREÇO DO PROPONENTE
À CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA
EDITAL DE CONVITE Nº 01/2017
DATA 08/06/2017 ÀS 09:30 HORAS
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

4.2. É exigida a apresentação, dentro do envelope os seguintes documentos:

4.2.1. Documentos referentes à Habilitação Jurídica:
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a) 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 (Lei nº. 8.666, art. 28, inciso III).

4.2.2. Documentos referentes à Regularidade Fiscal:
a) Prova de Inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do
Ministério da Fazenda (Lei n. 8.666, art. 29, inciso I);
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União – Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual (Lei nº 8.666\93, art. 29,
inciso III);
d) Certidão de Regularidade Relativa à Previdência Social (Lei nº 8.666, art. 29,
inciso IV);
e) Certidão de Regularidade Relativa ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (Lei nº. 8.666/93, art. 29, inciso IV);
f) Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal;
g) Autorização de funcionamento junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo) e
Licença Ambiental emitida pela Prefeitura Municipal ou outro órgão competente.

4.2.3. Documentos referentes à Qualificação Técnica:
a) Declaração de que o licitante tem pleno conhecimento das exigências do Edital e
do objeto licitado (Lei nº. 8.666/03 art. 30, inciso III) - Modelo Anexo V;
b) Declaração de Idoneidade – Modelo Anexo IV;

4.2.4. Documentos referentes à Qualificação Econômico-Financeira
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede da
pessoa jurídica (Lei nº 8.666/03, art. 31, inciso II);

4.2.5. Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação (modelo anexo III).

4.2.6. Declaração de cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal
conforme modelo anexo.
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4.3. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou cópia
autenticada por Tabelião de Notas, podendo a Comissão de Posse do documento original,
proceder à autenticação do documento ou conferir a originalidade pela Internet.
5 - PROPOSTA DE PREÇOS: ENVELOPE Nº 02

5.1. O envelope nº 02 contendo a proposta deverá ser apresentado em envelope
lacrado com os seguintes dizeres:

NOME E ENDEREÇO DO PROPONENTE
À CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA
EDITAL DE CONVITE Nº 01/2017
DATA 08/06/2017 ÀS 09:30 HORAS

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

5.2. A proposta deverá ser redigida em português, de forma clara, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste Edital, contendo:

5.2.1. Nome completo, endereço, nº. CNPJ e Inscrição Estadual do Proponente;
5.2.2. Local e data;
5.2.3. Preço por litro, grafado em algarismos e por extenso;
5.2.4. Prazo de validade da proposta.

5.3. Deverá ser apresentada uma única proposta de preços.

5.4. A Carta Proposta deverá estar assinada.
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5.5. O fornecimento dos combustíveis será feita de forma parcelada de acordo com a
solicitação do Contratante e o pagamento feito mensalmente.
6 - DOS PREÇOS MÁXIMOS

6.1. O preço máximo obtido através de pesquisa de mercado a ser pago pela Câmara
Municipal de Várzea da Palma, é de R$ 3,92 (três reais e noventa e dois centavos), por litro de
gasolina, cujo pagamento será feito mensalmente.

6.2. As propostas que apresentarem preços acima do estipulado no item 6.1 do Edital
serão desclassificadas.
7 - DAS DISPOSIÇOES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. A apresentação da Proposta de Preço na licitação será considerada como
evidência de que o proponente examinou completamente as especificações e as condições
estabelecidas neste Edital que os comparou entre si que recebeu as informações necessárias e
satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta de preço e que os
documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.

7.2. O modelo de proposta de preço que faz parte dos anexos do Edital, todavia não é
obrigatório que a proposta seja elaborada igual ao modelo fornecido, razão pela qual não se
desclassificará proposta apresentada de forma diversa, desde que esta contenha todos os dados
exigidos no Edital.
8 – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1. Somente será classificada a proposta de preço que atenda a todas as
características exigidas neste Edital, promovendo-se a classificação das propostas desconformes
ou incompatíveis.
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8.2. A Comissão de Licitação julgará e classificará as propostas de preço.
8.3. O critério utilizado no julgamento será das propostas de preços é o de menor
preço por litro de gasolina.
8.4. Ocorrendo empate no preço, entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão
de Licitação procederá ao sorteio, em sessão pública para se conhecer a ordem de classificação.
8.5. Não será aceita proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor
zero.
8.6. No caso de haver divergência no preço grafado em algarismo e o grafado por
extenso, prevalecerá o grafado por extenso.
8.7. Havendo discrepância entre preços lançados nas colunas unitário e total, será
considerado o valor lançado na coluna unitário.
9- DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
9.1.

Declarados os vencedores, qualquer licitante poderá manifestar imediata e

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis
para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentarem contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
9.2. Não sendo interpostos recursos, a Comissão adjudicará o objeto do certame à
empresa declarada vencedora, sendo submetido este resultado ao Presidente da Câmara para
homologação.
9.3.

Os recursos por ventura interpostos, não terão efeito suspensivo e serão

dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05
(cinco) dias úteis.
9.4. Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação
submetido ao Presidente da Câmara para o procedimento de homologação com a devida
adjudicação do objeto desta licitação à empresa vencedora.
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9.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da convocação, caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades
legalmente estabelecidas.

9.6. De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei nº 8.666\93, a inexecução
total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também motivo para o rompimento
do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

9.7. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, no prazo não superior a 02 (dois) anos.

9.8. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela
Contratada, a esta será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, por
dia de atraso, dobrável na reincidência.
10 - DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. O licitante vencedor será contratado dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar
da homologação do processo.
11 - DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento pelo fornecimento do objeto da presente licitação será feito em
favor da licitante vencedora, mensalmente, através de cheque nominal, mediante apresentação da
Nota Fiscal dos combustíveis fornecidos no mês anterior.
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11.2. O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das
notas ficais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.
11.3. A forma de pagamento será mensal, sendo pago até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente ao fornecimento dos combustíveis.
11.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção
monetária.
12 - DA DOTAÇÃO

12.1.

As despesas de execução deste contrato correção pela seguinte dotação:

0101.031.0026.2140.3390.30.01.00.00.00.
13 - DA VIGÊNCIA

13.1. A vigência do presente será até 31 de dezembro de 2017.

14 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

14.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer
em até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do certame, apontando de
forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.

14.2. Caberá a Comissão de Licitação, decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sobre a impugnação interposta.

14.3. Se procedente a acolhida à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e
nova data será designada para a realização do certame.
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15 - DOS ANEXOS
15.1. Anexo I – Procuração
15.2. Anexo II – Proposta de preços
15.3. Anexo III – Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
15.4. Anexo IV – Modelo declaração de idoneidade
15.5. Anexo V – Modelo de declaração de concordância com o Edital
15.6. Anexo VI – Modelo de Termo de Renúncia
15.7. Anexo VII – Declaração nos termos do art. 7º, inciso XXXIII da CF/88
15.8. Anexo VIII – Minuta do Contrato

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Fica reservado à Câmara Municipal de Várzea da Palma, o direito de revogar
ou anular a presente licitação em qualquer de suas fases, no todo ou em parte, sem que por este
fato tenha que responder por qualquer indenização ou compensação.
16.2. A Câmara Municipal de Várzea da Palma poderá declarar a licitação deserta
quando nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto e/ou as especificações e evidenciar
que tenha havido falta de competição/e ou conluio.
16.3. É facultado a qualquer proponente formular reclamações e impugnações no
transcurso da sessão para que conste em ata.
16.4.

O proponente que desejar recorrer de qualquer decisão da Comissão de

Licitação terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para fazê-lo.

16.5. Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação de qualquer detalhe deste
Edital, serão atendidos na sede da Câmara Municipal de Várzea da Palma, de segundas às sextasfeiras no horário de 07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone (38) 3731-3510.
16.6. As dúvidas deverão ser formuladas por escrito, assim como os esclarecimentos
a todos os interessados.
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16.7.

Este convite será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais

afixado no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Várzea da Palma, nos termos do
parágrafo 3º do artigo 22, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Câmara Municipal de Várzea da Palma, 24 de maio de 2017.

Thales Emílio Pimenta Modesto
Presidente Câmara

Vladmir Aparecido Aguiar Mota
Presidente da Comissão

Silvano Batista dos Reis
Membro

Adriana Lúcia da Silva
Membro
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ANEXO I
CONVITE Nº. 01/2017
MODELO DE PROCURAÇÃO
(Razão social, CNPJ, endereço, completo), por meio de (nome do completo do
representante legal, RG, CPF e qualificação na empresa) ________, constitui como seu bastante
PROCURADOR o Sr._________ (NOME, COMPLETO, RG, CPF), outorgando-lhe poderes
gerais para representar a referida empresa na Licitação ____ (MODALIDADE, NUMERO/
ANO) _________, outorgando ainda poderes específicos para efetuar o credenciamento, efetuar
lances, interpor recursos, assinar contratos e praticar todos os demais atos necessários e inerentes
ao presente procedimento licitatório.

LOCAL /DATA_______

NOME COMPLETO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: com assinatura do outorgante reconhecida em cartório
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ANEXO II
CONVITE N. 01/2017
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
1. Identificação da Empresa:
Razão Social:
Nome de Fantasia:
Endereço:
Cidade:
Fone/Fax/e-mail
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal

2. Valor da Proposta:
_____________ (

) por Litro.

3. Condições da Proposta

Prazo de Validade da proposta ___________ dias.

4. Declaração
Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes,
seguros e encargos sociais e trabalhistas.

Declaramos estar cientes e concordamos com as especificações contidas no Edital do Convite 01/2017.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
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ANEXO III
CONVITE 01/2017
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CNPJ, sediada a............), declara, sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos para habilitação no presente processo licitatório.

Local e data

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Local, ______ e ____________de 2017.
À Comissão de Licitação – Câmara Municipal de Várzea da Palma
Referente: Edital de Convite nº 01/2017

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Convite nº. 01/2017, instaurado pela Câmara Municipal de
Várzea da Palma, que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público,
em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Nome e assinatura do responsável legal
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O
EDITAL

Local, _____ de ______________ de 2017.

À Comissão de Licitação – Câmara Municipal de Várzea da Palma

Referente: Edital de Convite nº 01/2017.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Convite nº 01/2017, instaurado pela Câmara Municipal de
Várzea da Palma, que estamos de acordo com todas as disposições do Edital.
Por ser verdade, firmamos a presente.

Nome, assinatura do responsável legal
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ANEXO VI
TERMO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite nº
01/2017 por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas na Lei nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende
recorrer da decisão da comissão de licitação, que julgou as propostas e os documentos de
habilitação, renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e
concordando, em consequência com o curso do procedimento licitatório, passando a abertura dos
envelopes de propostas de preços dos proponentes habilitados.

Várzea da Palma _________ de_________2017.

Ass. Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO
XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2017
MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2017

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do
CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
............................................
(data)
............................................................
(representante legal)
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CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA
ANEXO VIII
CONVITE 01/2017
MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO FORNECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS

Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo de Fornecimento que entre si
fazem, de um lado a Câmara Municipal de Várzea da Palma, inscrita no CNPJ sob o nº.
25.213.356/0001-34, sediada a Rua Cláudio Manoel da Costa, nº. 900, Bairro Pinlar I, em
Várzea da Palma/MG, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Thales Emílio Pimenta
Modesto, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF 045.776.166-02, cédula de
identidade MG-10.637.436, residente na Rua Cristal, nº 1.200 – Progresso, nesta comarca de
Várzea

da

Palma,

denominado

simplesmente

Contratante,

e

do

outro

lado

_________________________________________________________________denominado (a)
simplesmente Contratado (a), mediante as cláusulas e condições livremente estipuladas e
aceitas que mutuamente se obrigam a cumprir, e nos termos do Processo Licitatório nº. 01/2017 Convite nº. 01/2017, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, outorgam e celebram o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de 10.000 (dez mil) litros
de Combustível (gasolina), cujo fornecimento será feito mensalmente de acordo as necessidades
da Contratante, mediante requisição.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO

O presente contrato será pelo prazo determinado de ____ ( ) meses, com início em
__________ e término previsto para 31 de dezembro de 2017, podendo ser rescindido ou
renovado desde que atendido o interesse da Administração Pública e as disposições legais.
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CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR

A contratante pagará a importância de R$ (...), por litro de gasolina, sendo o valor
global de R$ (...).

CLÁUSULA QUARTA: PAGAMENTO

I - As aquisições de COMBUSTÍVEIS e outros produtos do gênero pela EMPRESA
CONTRATANTE serão efetuadas mensalmente, entre os dias 20 e 20 de cada mês conforme sua
necessidade, quando a CONTRATADA, se compromete a apresentar à CONTRATANTE, no 3º
dia útil subsequente ao dia 20 à fatura para pagamento, acompanhada dos comprovantes de
vendas devidamente assinados por funcionário ou responsável.
II- O pagamento será autorizado somente após a emissão e conferência da nota fiscal,
bem como da comprovação do recolhimento dos encargos sociais e fiscais relativos aos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

I- Efetuar o pagamento do (a) Contratado (a) referente aos serviços prestados;
II- Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;
III- Advertir o (a) Contratado (a) por escrito, quando os serviços não estiverem sendo
feitos de forma satisfatória;
IV- Fiscalizar a execução dos serviços através da Comissão de Controle Interno e do
Gabinete da Presidência;
V- Reter todos os impostos e tributos cabíveis nesta contratação.

CLAUSULA SEXTA: OBRIGAÇOES DO CONTRATADO

I- Atender a Contratante, quando solicitada, fornecendo-lhe o produto (gasolina) de
sua comercialização;
II- Fornecer os combustíveis somente a servidor autorizado pela Contratante
mediante a apresentação de documento de identidade funcional, e com autorização do Presidente
da Câmara.

Rua Cláudio M. da Costa, 900 – Pinlar I - Várzea da Palma/MG CEP: 39260-000 Tel: (38) 3731-3510

website: www.camaradevarzeadapalma.mg.gov.br e-mail: camara@camaradevarzeadapalma.mg.gov.br

20

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA PALMA
III- Somente o comprovante de débito assinado por FUNCIONÁRIO autorizado,
constituirá reconhecimento da dívida, do seu valor e liquidez.
IV- Caberá ao MOTORISTA verificar a correção dos dados lançados no
comprovante de vendas pela CONTRATADA, sendo certo que a aposição da assinatura nesse
documento, significará integral responsabilidade do FUNCIONÁRIO pela transação.
V- Comunicar à Contratante qualquer alteração que possa modificar ou comprometer
a manutenção do Contrato, nos casos estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁSULA SETIMA: PENALIDADES

§ 1º - Pelo descumprimento total ou parcial das condições da presente avença, a
Contratante poderá aplicar ao Contratado (a) as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo das responsabilidades cíveis e criminais cabíveis.
§ 2º - As penalidades previstas poderão deixar de ser aplicadas total ou parcialmente
a critério da Contratante, se acatar as justificativas apresentadas pelo (a) Contratado (a).
CLÁUSULA OITAVA: FISCALIZAÇÃO

A Execução do presente contrato será fiscalizada pela Comissão de Controle Interno
e pelo Gabinete da Presidência da Câmara Municipal.
CLÁSULA NONA: DOTAÇÃO

As despesas referentes aos serviços objeto deste contrato correrão por conta da
seguinte dotação: 0101.031.0026.2140.3390.30.01.00.00.00.
CLÁUSULA DEZ: VALOR DO CONTRATO

Atribui-se ao presente contrato o valor de R$__________________ ( ).
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CLÁUSULA ONZE: FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Várzea da Palma para dirimir qualquer
conflito oriundo deste pacto, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas
vias de igual teor e forma para um único efeito jurídico e legal, na presença de duas testemunhas
que também o assinam.

Câmara Municipal de Várzea da Palma, ______________de 2017.

Câmara Municipal de Várzea da Palma

Contratante

Contratado (a)

Testemunhas:

Assessoria Jurídica:
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EXTRATO DO EDITAL
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL)
LITROS DE GASOLINA.

CONVITE Nº. 01/2017

01. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 10.000 (dez mil) litros de gasolina
para abastecimento dos veículos da Câmara Municipal de Várzea da Palma.

02. Condições de pagamento: Mensal

03. Data do certame: 08 de junho de 2017 às 09:30 horas

04. Local: Câmara Municipal de Várzea da Palma

05. Entrega dos documentos e propostas: Até às 09:00 horas do dia 08/06/2017.

06. Informações: Na sede da Câmara Municipal de Várzea da Palma, de segundas às quintasfeiras no horário de 07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone (38) 3731-3510.

A presente licitação será regida pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, bem como pelas condições constantes no Edital, fixado no quadro de avisos da
Câmara

Municipal

de

Várzea

da

Palma

e

disponível

no

site

www.camaradevarzeadapalma.mg;gob.br.

Câmara Municipal de Várzea da Palma, 24 de maio de 2017.

Atenciosamente,

Vladmir Aparecido Aguiar Mota
Presidente da Comissão
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