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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019052101-CMAC 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019-CMAC 

 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

DA FINALIDADE:  Contratação de empresa para fornecimento Combustível Tipo Gasolina 

Comum, por motivo do Fracassado no Pregão Presencial nº 003/2019 e Deserta no Pregão 

Presencial nº 004/2019, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa 

 

DO   OBJETO:   Aquisição de Combustível Tipo Gasolina Comum, Fracassado no Pregão 

Presencial nº 003/2019 e Deserta no Pregão Presencial nº 004/2019, a fim de atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Augusto Corrêa. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

01 GASOLINA COMUM LITRO 17.500,00 IPIRANGA R$     4,75 R$ 83.125,00 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, pessoa jurídica de Direto 

público, cadastrada no CNPJ: 04.557.278/0001-15, com sede na Praça São Miguel, nº 68, 

São Miguel, CEP: 68.610-000, Augusto Corrêa/PA, neste ato representado pelo Sr. NIARIS 

NOGUEIRA FERREIRA, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Firmino Costa, nº 618, 

Espírito Santo, CEP: 68.610-000, Município de Augusto Corrêa, Estado do Pará, inscrito no CPF 

nº 729.069.792-87 e Carteira de Identidade nº 3937418/PC/PA. 

 

CONTRATADA: J. F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 00.978.816/0001-

94, com sede na Trav. Prof. Casimiro Silva, nº 31, Térreo, Centro, Augusto Corrêa/PA, neste 

ato representado pelo seu sócio JOSÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA, inscrito no C.P.F. nº 

032.615.732-87. 

 

DA JUSTIFICATIVA: A contratação encontra-se amparada pela Lei nº 8.666/93, tendo em 

vista a necessidade premente de evitar a descontinuidade das atividades administrativas e 

legislativas rotineiras, em atendimento ao Art. 370, da Constituição Federal, o qual bem 

versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. Este 

procedimento justifica-se diante da necessidade de atender as demandas da câmara 

municipal, com a aquisição de Combustível, considerando a realização do Pregão 

Presencial nº 003/2019 de 30 de Maio de 2019, onde o referido processo foi considerado 

Fracassado e Pregão Presencial nº 004/2019 de 16 de maio de 2019, considerando que não 

houve interessados em participar do referido pregão, razão pela qual sagrou-se deserto, 

conforme publicações aos autos. 

DO RESPALDO: A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, 

inciso V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, assim 

como no Decreto n° 9.412/2018, conforme diploma legal supracitado. 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

 

1. Habilitação Jurídica: 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

dos documentos de eleição de seus administradores; 
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 Decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 

 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 Documento de identificação ou outro equivalente, desde que emitido por órgão 

oficial contendo fotografia, do(s) representante(s) legal(is) da empresa. 

 

1.2.  Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

 Prova de inscrição no CNPJ vigente na data de abertura desta licitação; 

 Certidão de Regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal vigente 

na data da abertura desta licitação; 

 Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, conforme portaria da RFB/PGFN nº 1.751, de 02.10.2014, com vigência a partir de 

03.11.2014, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vigente na data de 

abertura desta licitação; 

 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Tributária e 

Não Tributária, vigente na data de abertura desta licitação; 

 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certidão 

Negativa ou da Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do 

Licitante, vigente na data de abertura desta licitação; 

 Ficha de Inscrição Cadastral - FIC 

 Certidão Negativa de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho; vigente na data de abertura desta licitação; 

 Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura da sede da licitante. 

 

1.3.  Qualificação Técnica 

 Alvará de Funcionamento de titularidade da empresa licitante, expedido pela 

Prefeitura Municipal (da sede da licitante); 

 Comprovação que possui Registro ou Inscrição na Agência Nacional de Petróleo para 

o exercício de atividades pertinentes ao fornecimento de combustíveis; 

 Licença de Operação/Licença Ambiental ou Certidão Ambiental, emitida pela SEMA 

da sede da licitante; 

 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro do ano vigente; 

1.4. Outros Documentos 

 PARA O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V, DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93, a 

licitante deverá fornecer Declaração de que a empresa não possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s) menor(es) de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz e a partir de 14 

(quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988 e nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, o qual foi acrescido 

pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 

2002, conforme modelo constante no ANEXO II deste Edital; 

 

DO VALOR: R$ 83.125,00 (Oitenta e Três Mil, Cento e Vinte Cinco Reais); sendo a Aquisição 

de Combustível Tipo Gasolina Comum, Fracassado no Pregão Presencial nº 003/2019 e 

Deserta no Pregão Presencial nº 004/2019, a fim de atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Augusto Corrêa. 
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FORMA DE PAGAMENTO: 

O pagamento deverá ser efetuado até 05 dias após a realização dos serviços, mediante 

apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, atendo totalmente as 

especificações mínimas estabelecidas no Contrato. Não será concedida antecipação de 

pagamento dos créditos relativos ao Contrato, ainda que a requerimento da 

CONTRATADA. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por 

conta do contratante, obedecidos aos elementos de classificação orçamentária da Lei 

Orçamentária do Município: Exercício 2019 - Órgão: 01 - Câmara Municipal - Unidade 

Orçamentária: 0101- Câmara Municipal - Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-

Funcionamento do Legislativo Municipal - Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material 

de Consumo. 

 

DO FORO: As partes elegem com domicilio legal, a FORO da Comarca de Araputanga, 

Estado de Mato Grosso, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato, excluindo-

se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

Augusto Corrêa/PA, 28 de Maio de 2019  

 

 

 

 

José Carlos Ferreira de Oliveira  

Comissão de Licitação 

Presidente 
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ANEXO I 

MINUTA DO CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019052101-CMAC 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019-CMAC 

CONTRATO Nº XXXXXXX-CMAC 
INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XXX/2019-CMAC, QUE 

FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA, 

ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO 

CORRÊAE A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME 

ABAIXO SE DECLARA. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA, Pessoa Jurídica de Direito Pública Interno, 

com inscrição no C.N.P.J. sob o 04.557.278/0001-15, por seu representante legal Presidente 

da Câmara Municipal o Sr. NIARIS NOGUEIRA FERREIRA, brasileiro, casado residente e 

domiciliado na Rua Firmino Costa, nº 618, Espírito Santo, CEP: 68.610-000, Município de 

Augusto Corrêa, Estado do Pará, inscrito no CPF nº 729.069.792-87 e Carteira de Identidade 

nº 3937418/PC/PA, doravante denominada de CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, com sede na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de agora em diante denominada CONTRATADA, neste 

ato representado pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no C.P.F. nº 

XXXXXXXXXXXXXXX, têm ajustado o presente contrato administrativo de Fornecimento de 

Combustível, a ser utilizado nos veículos que atendem às necessidades de transporte da 

Câmara Municipal de Augusto Corrêa, no Estado do Pará, nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como no decreto n° 9.412/2018, combinada 

com as normas de direito público pertinentes, e subsidiariamente pela legislação civil em 

vigor; em decorrência do Procedimento Licitatório – DISPENSA DE LICITAÇÃO n° XXX/2019-

CMAC, que vincula as partes, no molde das cláusulas que estipulam e aceitam, a seguir 

indicadas: 

DO OBJETO CONTRATUAL 

Cláusula Primeira – O contratado venderá à contratante Combustível Tipo Gasolina 

Comum, para atender às necessidades institucionais de transporte e deslocamento da 

Câmara Municipal de Augusto Corrêa. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

01 GASOLINA COMUM LITRO 17.500,00 XXXXXXX R$      R$  

 

DA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E FORMA DE ENTREGA 

Cláusula Segunda – Este contrato perdurará pelo período compreendido entre XX de 

XXXXXX a XX de XXXXXXX do ano de XXXX; podendo ser prorrogado, conforme interesse das 

partes, nos limites legais. 

Cláusula Terceira – O contratado iniciará o fornecimento do combustível, a partir da 

assinatura deste contrato.  

Cláusula Quarta – O fornecimento de combustível ao contratante será realizado de forma 

parcelada, conforme necessidade do contratante, a qualquer dia da semana, no 

estabelecimento do contratado, em seu horário de funcionamento, que compreenderá 
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pelo menos 12 horas diárias, mediante apresentação da ordem ou requisição de 

fornecimento expedida pelo Presidente da Câmara Municipal. 

DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO: 

Cláusula Quinta – O contratante pagará ao contratado pelo fornecimento de combustível 

estipulado neste contrato, o valor global de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), de forma 

parcelada, mensalmente, conforme a quantidade requisitada no mês anterior, até o 20º dia 

após o recebimento da Nota Fiscal e Recibo. 

 § 1º. Os pagamentos serão efetuados pela Câmara Municipal de Augusto Corrêa 

através de depósito bancário na conta corrente nº ///////, da Agência nº ///////, do Banco 

do XXXXXXX. 

  § 2º. Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato 

atribuível à contratada, aplicar-se-á a correção monetária, conforme inflação apontada 

pelo INPC/IBGE, ou outro indexador oficial que o venha substitui-lo, (pro rata die), que será o 

produto resultante da multiplicação da fração diária desse índice do dia anterior ao 

pagamento, pelo número de dias em atraso; repetindo-se a operação a cada mês de 

atraso. 

Cláusula Sexta – O contratado expedirá nota fiscal e recibo com antecedência de 05 dias 

do prazo para pagamento do valor mensal, referente ao combustível fornecido, 

devidamente assinados; cujos documentos serão convalidados pela comprovação do 

depósito na conta bancária referida na cláusula quinta. 

Cláusula Sétima – Antes do pagamento de quaisquer valores, o efetivo recebimento do 

combustível deverá ser atestado pela administração da Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa. 

Cláusula Oitava – Sobre os valores a serem pagos ao contratado, serão efetuados 

descontos previstos em lei, de natureza tributária; os quais serão devidamente discriminados 

na ordem de pagamento. 

DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

Cláusula Nona – Obriga-se o contratado às seguintes providências e procedimentos, além 

de outras obrigações previstas neste contrato: 

 I – abastecimento contínuo e ininterrupto dos veículos da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa, conforme as regras previstas neste contrato; 

          II – responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados aos veículos do 

contratante ou a terceiros, pelo fornecimento de combustível adulterado, ou que 

apresente vícios que causem danos ou riscos a quem utilizar o combustível;  

III – a contratada deverá fornecer os combustíveis de boa qualidade, dentro das 

especificações das normas da Agência Nacional de Petróleo – ANP, e padrão quantitativo 

especificado pelo INMETRO; 

IV – Não serão aceitos em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das 

quantidades e padrão de qualidade indicados neste contrato; 

V – Responder pelos danos causados diretamente à Câmara Municipal de Augusto 

Corrêa ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato; não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela 

contratante; 

         VI – fornecer o combustível, mediante requisição em formulário ou talonário expedido 
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pelo Presidente da Câmara Municipal, contendo: data e assinatura do Presidente; 

indicação da quantidade de combustível em litros, em numerais e por extenso. 

VII – fornecer requisição/cupom de crédito, para posterior abastecimento, caso a 

requisição fornecida pela Câmara não seja utilizada na integralidade, por qualquer motivo;  

 VIII – na insuficiência de combustível para atender a requisição expedida, garantir o 

imediato abastecimento em outro estabelecimento congênere, com a mesma qualidade 

do produto contratado, sob sua inteira responsabilidade; 

  IX - aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões de até 

25% da quantidade de combustível indicada neste contrato, e valores proporcionais, 

conforme § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

Cláusula Décima – Obriga-se o Contratante às seguintes providências e procedimentos, 

além de outras obrigações previstas neste contrato: 

  I – expedir requisições em papel timbrado da Câmara, assinadas pelo Presidente 

desta, que indique a data, quantidade de combustível, em litros, em numerais e por 

extenso; 

II – recusar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato; 

III – acatar e providenciar o pagamento de todas as requisições por ele expedidas, 

independentemente de quem tenha recebido o combustível; 

IV – comunicar ao contratado qualquer suspeita de irregularidade na execução 

deste contrato, e requerer a este as providências cabíveis. 

DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Cláusula Décima-Primeira – O presente contrato poderá ser rescindido consensualmente 

por ambos os signatários, sem incidência de multa ou indenização; ou unilateralmente, com 

justa causa (inadimplemento contratual) ou sem justa causa.  

  § 1º. Ocorrendo rescisão sem justa causa, aquele que rescindir pagará multa na 

proporção de 7 % (sete por cento) do valor global do contrato, para a outra parte. 

  § 2º. Havendo justa causa para rescisão contratual, o culpado pagará a proporção 

indicada no § 1º desta cláusula ao inocente. 

  § 3º. Ocorrendo causas supervenientes, imprevistas, o contratante poderá, no uso de 

prerrogativas excepcionais, rescindir ou alterar o contrato unilateralmente, se convier ao 

interesse público, através de ato devidamente fundamentado; sem aplicação de qualquer 

penalidade ou indenização, conforme previsão contida nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 

Federal nº 8.666/93; e poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência do contrato, mediante 

comunicação escrita. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula Décima-Segunda – Em caso de inexecução total das obrigações deste contrato, 

bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, 

sujeitar-se-á o contratado, sendo-lhe garantida ampla defesa, às seguintes penalidades: 

   I – advertência; 

  II – multa de 0,5% (meio por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso na 

entrega do produto requisitado, a cada ocorrência de atraso;  
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  III – multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, quando o contratado 

se recusar a cumprir as obrigações assumidas expressamente, e quando entregar o produto 

com especificações diversas daquelas definidas no contrato e no Edital, a cada ocorrência 

das causas; 

  IV – rescisão contratual; 

  V – suspensão temporária do direito de participar em licitações promovidas pelo 

contratante, ou impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos; 

  VI – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade, conforme prazo 

indicado. 

 § 1º. O valor das multas aplicadas será descontado dos créditos do contratado, 

pendentes de pagamento pelo contratante; revertendo em favor da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa. 

 § 2º. Não havendo crédito a ser pago para o contratado, o valor das multas 

aplicadas será inscrito na dívida ativa do Município de Augusto Corrêa, e cobrado 

mediante execução judicial. 

  § 3º. As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, 

facultada a defesa prévia do contratado, no prazo de 5 dias úteis. 

 § 4º. O pagamento das multas não eximirá a contratada de corrigir as irregularidades 

que deram causa à penalidade, no prazo estipulado pela contratante. 

  § 5º. O contratante deverá notificar a contratada, por escrito, de qualquer 

anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das 

providências cabíveis; autuando-se o respectivo processo administrativo, que será 

apensado aos autos do processo licitatório; 

 § 6º. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 

excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos 

concretos, facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do contratante, 

desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram 

aplicadas. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Cláusula Décima-Terceira – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por 

conta do contratante, obedecidos aos elementos de classificação orçamentária da Lei 

Orçamentária do Município: Exercício 2019 - Órgão: 01 - Câmara Municipal - Unidade 

Orçamentária: 0101- Câmara Municipal - Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-

Funcionamento do Legislativo Municipal - Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material 

de Consumo. 

DA FISCALIZAÇÃO:  

Cláusula Décima-Quarta – A fiscalização do CONTRATO, desde o início até o termino, 

atuará no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não excluindo nem reduzindo a 

responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

fica designado o servidor XXXXXXXXXXXXXXXXX, Portaria nº XXXXXXX, RG nº XXXXXXXXXXX 
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e CPF nº XXXXXXXXXXXXXX, lotado no Departamento Administrativo, para representar a 

Administração no exercício do dever de acompanhar e fiscalizar a execução do presente 

contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

DO FORO 

Cláusula Décima-Quinta – Os contratantes elegem o foro da Comarca de Augusto Corrêa 

para dirimir eventuais litígios decorrentes do presente contrato, renunciando a qualquer 

outro, por privilegiado que seja. 

E por estarem os contratantes de pleno acordo com o disposto neste instrumento, imbuídos 

do propósito de cumpri-lo fielmente, fazendo-o firme e valioso, o assinam na presença de 

duas testemunhas, em três vias de igual teor, sem emendas nem rasuras, para que produza 

seus efeitos legais. 

   

AUGUSTO CORRÊA (PA), em __________ de ___________  de  2019. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 

CONTRATANTE 

 

___________________________________ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- __________________________________   2. __________________________________ 

CPF:                                                                      CPF: 
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ANEXO II 

(papel timbrado da empresa) 

 

À _____(ENTIDADE DE LICITAÇÃO)____ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019052101-CMAC 

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ____/2019/CMAC 

 

DECLARAÇÃO (CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL); 

 

Prezados Senhores, 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___, 

declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores 

de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

______________________- Pará, ___ de ___ de 2019. 

 

 

_______________________________ 

(assinatura) 

 

OBS: carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal e número da 

Cart. de Identidade ou documento legalmente aceito 
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