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EDITAL 

 

MODALIDADE: Carta Convite n.º 01/2018 

PROCESSO N.º 036/2018 

 

OBJETO: COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA 

FORNECIMENTO PARCELADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 

BOM JESUS DOS PERDÕES – SP. 

 

Regida pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores e Lei Complementar 123/02006 

e alterações posteriores. 

 

KARINA CELESTE MOURA, Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus 

dos Perdões, SP, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 

8.666/93 e suas alterações, faz saber que até às 10h30min do dia 01 de agosto de 

2018, serão recebidos no prédio da Câmara Municipal de Bom Jesus dos 

Perdões, SP, sito na Rua Nossa Senhora da Consolação, 295, Centro, Bom Jesus 

dos Perdões, SP, as especificações abaixo, estando a reunião de abertura dos 

envelopes “Documentação” e “Proposta”, marcada para o mesmo dia e horário 

acima mencionado, pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. Demais 

informações poderão ser obtidas pelos interessados desta licitação, de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 16h, no endereço da sede, situada na Rua Nossa Senhora da 

Consolação, 295, Centro, Bom Jesus dos Perdões, SP, ou pelo endereço 

eletrônico www.camarabjperdoes.sp.gov.br, ou pelo telefone (11) 4012-7535. 

 

1. Do Objeto 
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1.1. Compra de Gasolina, tipo comum, para o abastecimento dos veículos oficiais 

da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, com entrega parcelada, 

conforme a especificação do combustível abaixo: 

 

Item Quantidade  Unidade Produto 

01 3.000 Litros Gasolina comum 

 

2. Do Valor Estimado 

2.1. O valor máximo estimado para a presente compra é de R$ ............ (R$ ..... 

/L), sendo desclassificada a proposta com valor superior. 

 

3. Das Condições na Participação da Licitação 

3.1. Poderão participar da Licitação empresas do ramo pertinente ao objeto ora 

licitado, convidadas ou que manifestem o interesse em participar do certame. 

 

4. Da Documentação. 

4.1. Para a participação do certame as empresas deverão apresentar a 

documentação abaixo, em original ou por cópia autenticada: 

a) Ato constitutivo, Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de empresas, ou Requerimento 

Individual; 

b) Prova de inscrição no CNPJ; 

c) Certidão Negativa de Débito/Regularidade (CND) INSS; 

d) Certificado de Regularidade perante o FGTS; 

e) Certidão Negativa/Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

f) Certidões de Regularidade frente às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio fiscal ou sede do licitante, quanto aos tributos federais, estaduais e 

municipais, respectivamente, expedidas há menos de 90 (noventa) dias, se outro 

prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento; 
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g) Declaração de que atende as exigências constantes do edital e seus anexos – 

Anexo V; 

h) Declaração de que a empresa licitante cumpre com as normas relativas à saúde 

e segurança no trabalho dos seus funcionários, bem como aqueles previstos no 

inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal, preenchida em papel timbrado 

da licitante e assinada pelos representantes legais – Anexo III; 

i) Comprovante de Registro ou Inscrição na ANP – Agência Nacional do 

Petróleo, atestando que pode exercer atividade de revenda; 

j) Caso seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentar declaração 

– Anexo IV. 

5. Das Propostas 

5.1. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem 

nas especificações exigidas. 

A proposta deverá conter: 

a) Indicação obrigatória do preço; 

b) Validade da Proposta, sendo que é exigido o mínimo de 30 (trinta) dias; 

c) Assinatura do representante legal da empresa. 

d) As propostas deverão ser enviadas por escrito digitalizadas ou impressas, não 

sendo aceito o preenchimento manuscrito, podendo ser preenchidas no modelo 

fornecido pelo Setor de Licitações – Anexo II; 

e) Os preços propostos deverão ser expressos em moeda nacional corrente (Real). 

6. Dos Envelopes. 

6.1. Deverá haver 02 (dois) envelopes, sendo os envelopes lacrados, identificado 

externamente, conforme abaixo: 

 

À Câmara Municipal de Bom Jesus  

dos Perdões 

Envelope 01 – “HABILITAÇÃO” 

Carta-Convite 01/2018 

Nome da empresa 

À Câmara Municipal de Bom Jesus  

dos Perdões 

Envelope 02 – “PROPOSTA” 

Carta Convite n.º 01/2018 

Nome da empresa 



 

        CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES 
                      Rua Nossa Senhora da Consolação, 295  -Centro (11) 4012-7535 CEP 12955-000 Bom Jesus dos Perdões SP 

 

4 
 

 

  

6.2. É facultado o envio da documentação por via postal, sendo que os 02 (dois) 

envelopes deverão estar devidamente identificados, conforme o subitem 6.1. e, 

acondicionados em um terceiro envelope, endereçado na forma abaixo e 

protocolizado na Câmara até a hora limite para a abertura dos Envelopes. 

 

“Para a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões (Diretoria/Administração) 

Licitação – Carta Convite n.º 01/2018 – Rua Nossa Senhora da Consolação, 295, 

Centro, Bom Jesus dos Perdões, SP, CEP 12955-000”. 

 

6.3. Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos 

documentos de habilitação e das propostas, sendo certo que a Comissão de 

Licitações não acolherá documentação e propostas apresentadas em desacordo 

com data e horário especificados no Preâmbulo deste Edital. 

 

6.4. Para efeito de horário de entrega dos envelopes considerar-se-ão os 

protocolizados pela Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. 

 

6.5. A Comissão de Licitações não se responsabilizará pelos envelopes enviados 

via Correio, destacado que, esses não serão recebidos, após data e horário 

especificados no Preâmbulo deste Edital. 

 

7. Do Critério de Julgamento 

7.1. Da data designada para a abertura dos envelopes, serão primeiramente 

abertos os envelopes referente a documentação, onde serão analisados se estão 

presentes as exigências constantes do item 4, deste Edital. 

7.2. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que estiverem em desacordo 

com as condições estabelecidas, que objetivamente não atenderem as exigências 

constantes deste edital, observadas as disposições das Leis Complementar 123/06 

e 147/14. 
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7.3. Iniciada a fase das propostas não caberá qualquer alegação ou manifestação 

com relação à fase da Habilitação. 

Será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR 

PREÇO. 

7.4. Em caso de empate de preço vencerá aquela que possuir posto de 

abastecimento mais próximo da sede da Câmara Municipal de Bom Jesus dos 

Perdões, e havendo novo empate, o desempate se dará mediante sorteio, podendo 

ser na mesma sessão de julgamento. 

 

8. Da Assinatura do Contrato 

8.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 

celebração do Contrato, cuja Minuta integra este Edital, constante do Anexo II. 

8.1.2 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 

documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de 

habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a 

regularidade fiscal, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da 

homologação do certame, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

8.1.3. O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de 2 

(dois) dias contados da data da convocação. 

8.2. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 

condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação. 

 

9. Do Recebimento 

9.1. Correrão por conta da contratada as despesas para efetivo atendimento ao 

objeto licitado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da sua execução. 

9.2. Constatadas irregularidades no objeto, a Câmara Municipal de Bom Jesus 

dos Perdões, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 
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9.2.1 Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações deste 

Edital, determinando sua substituição/correção; 

9.2.2 Aplicar as medidas cabíveis na forma da Lei ou deste Edital e do Contrato. 

 

10. Da Garantia da Qualidade da Gasolina  

10. 1. A contratada compromete-se a fornecer o combustível de acordo com as 

especificações, densidades e qualidade conforme as exigências da ANP – 

Agência Nacional de Petróleo, ficando sob inteira responsabilidade da 

contratada, todo e qualquer dano que venha a causar aos veículos da contratante, 

por produtos entregues fora das especificações técnicas.  

 

11. Do Prazo e da Entrega de Fornecimento da Gasolina  

11.1. O prazo de entrega do item deverá ser de abastecimentos efetuados 

diretamente nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Bom Jesus dos 

Perdões, sendo que os usuários deverão ser identificados e estar de posse de 

requisição de abastecimento autorizado pela Câmara Municipal de Bom Jesus 

dos Perdões, devendo a empresa vencedora do certame estar em disponibilidade 

todos os dias (sábados, domingos e feriados) para abastecer em qualquer horário, 

diurno e noturno. 

 

12. Do Pagamento 

12.1. O pagamento da gasolina comprada será efetuado mensalmente, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias após a data da apresentação da respectiva nota fiscal 

eletrônica. 

 

13. Da Dotação Orçamentária e do Reajuste 

13.1. Os recursos para cobrir a despesa desta licitação correrão por conta da 

dotação: Material de Consumo. 

13.2. Os preços ofertados poderão ser reajustados, exclusivamente, por 

apostilamento, mediante a apresentação das notas fiscais de compra da gasolina 
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comum pelo licitante, da refinaria ou da distribuidora, com o preço anterior e o 

preço atualizado, sobre o qual será aplicado o mesmo índice de reajuste, 

mantendo-se a vantagem (desconto) para a Câmara Municipal de Bom Jesus dos 

Perdões, obtida na licitação, fixando-se em aditivo contratual conforme a Lei 

8666/93 e suas alterações. 

 

14. Da Vigência do Contrato 

14.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por até 60 (sessenta) meses, a critério da Câmara Municipal de Bom Jesus dos 

Perdões, havendo concordância da contratada, de acordo com o art. 54, II da Lei 

8.666/93. 

 

15. Dos Recursos e Impugnações 

15.1. O prazo para impugnação do Edital deverá respeitar o disposto no art. 41 da 

Lei 8666/93. 

15.2. Aos licitantes é assegurado o direito de interposição de recurso, nos termos 

do art. 109 da Lei 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali 

estabelecidos. 

15.3. O prazo para interposição de recursos relativos a decisões da Comissão de 

Licitação, relativa ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 02 (dois) 

úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso. 

15.4. Os recursos e impugnações deverão ser protocolizados junto à Câmara 

Municipal de Bom Jesus dos Perdões, com encaminhamento ao Presidente da 

Comissão de Licitações. 

15.5. Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do 

prazo legal, subscrito por representante não habilitado legalmente, ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente. 

15.6. Qualquer cidadão e os licitantes interessados poderão nos termos do art. 41, 

§§ 1.º e 2.º da Lei 8666/93 e suas alterações, impugnar os termos do Edital. 
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16. Das Responsabilidades e Obrigações da Contratada 

16.1. Fornecer o produto dentro das especificações deste Edital, da legislação 

específica e das normas de segurança; 

16.2. Cumprir integralmente o Contrato; 

16.3. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 

condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação; 

16.4. A contratada assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos 

causados à Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões ou a terceiros, 

decorrentes de dolo ou culpa decorrente de vícios do objeto, bem como por atos 

praticados diretamente por seu preposto ou empregados. 

16.5. Correrão por conta, responsabilidade e risco da contratada as consequências 

de: 

a) sua negligência, imperícia, imprudência ou omissão; 

b) ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo o que se referir ao 

objeto deste contrato; 

c) acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus 

ou de terceiros, no objeto ou em decorrência deste. 

16.6. À contratada caberá a responsabilidade total pela execução do objeto deste 

contrato, como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração. 

 

17. Obrigações e Responsabilidades da Contratante 

17.1. Efetuar o pagamento devido, na forma e no prazo previsto neste Edital e 

respectivo contrato. 

17.2. Comunicar à Contratada, sob eventual vicio ou irregularidade no objeto, 

que se apresentarem durante a vigência da garantia. 

 

18. Penalidades 
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18.1. Salvo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

justificada e comprovada, o descumprimento total ou parcial, por parte da 

contratada, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais 

pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos arts. 

86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, e suas atualizações, as seguintes penalidades: 

a) multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de descumprimento de 

qualquer cláusula contratual; 

b) multa de 20% sobre o valor do contrato em caso de descumprimento total do 

contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos, pelo fornecimento do produto 

adulterado, em quantidade por litro (registro na bomba) ou qualidade, nos termos 

do Edital. 

 

19. Da Rescisão 

19.1 A Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões poderá rescindir, 

unilateralmente, o Contrato, sem que assista à contratada direito à indenização ou 

reclamação, independentemente de interpelação extrajudicial ou judicial, nas 

hipóteses constantes do art. 77 e 78 da Lei 8.666/94. 

19.2. O descumprimento total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua 

rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou em 

regulamento. 

19.3. Nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 

poderá haver rescisão do contrato unilateralmente pela Câmara Municipal de 

Bom Jesus dos Perdões, respeitando o direito de ampla defesa e contraditório. 

19.4. Caso a contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a 

seu exclusivo critério poderá suspender ou sustar o pagamento das faturas, até 

que a contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem 

prejuízo das sanções previstas no contrato e na Lei 8.666/93. 
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20. Da Aplicação da Lei Complementar 123/06 

20.1. Serão aplicados nesta licitação os dispositivos constantes do art. 42 a 46 da 

Lei Complementar 123/06 e as alterações promovidas pela Lei Complementar 

147/14. 

 

21. Do Fornecimento de Informações 

21.1. A Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões prestará todos os 

esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, de segunda a sexta-

feira, das 9h às 16h na Rua Nossa Senhora da Consolação, 295, Centro, Bom 

Jesus dos Perdões, SP, CEP 12955-000, ou pelo telefone (11) 4012-7535. 

 

22. Das Disposições Gerais 

22.1. A Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões poderá revogar ou anular 

esta licitação nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

22.2. Para dirimir as controvérsias de quaisquer quesitos desta licitação não 

resolvida na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Nazaré 

Paulista, SP. 

 

Bom Jesus dos Perdões, XXXX de 2018. 

 

 

 

KARINA CELESTE MOURA 

PRESIDENTE 
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ANEXO I 

 

MODELO DE PROPOSTA 

Convite 01/2018 – Processo 036/2018 

 

Objeto: Compra de Gasolina, tipo comum, para o abastecimento dos veículos 

oficiais da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões – SP. 

 

O valor deverá ser cotado por preço unitário 

 

n.º Descrição Quantidade unidade Valor 

unitário/litro 

Valor 

Total 

1 Gasolina  

Comum 

3.000 Litros R$ ... R$ ... 

 

Validade da Proposta: ... dias. 

 

Fornecedor: (nome da empresa) 

 

Declaro para os devidos fins que aceito todas as condições contidas no Edital de 

licitação referente ao convite n.º 01/2018. 

 

 

(Carimbo CNPJ da empresa) 

 

Data  

 

Assinatura do representante legal   
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO 

 

COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA 

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXX 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES, SP, inscrita 

no CNPJ 51.913.804/0001-12, domiciliada na Rua Nossa Senhora da 

Consolação, 295, Centro, Bom Jesus dos Perdões, SP, doravante denominada 

contratante, neste ato representada por seu presidente, a vereadora Karina Celeste 

Moura, e de outro lado XXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ n.º XXX, domiciliada na XXXXX, neste ato representada por XXXXX, 

doravante denominada contratada. 

 

Cláusula Primeira – Objeto 

Aquisição de Gasolina, tipo comum, para abastecimento dos veículos oficiais da 

Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, SP, com entrega fracionada, 

conforme tabela abaixo: 

 

Item Quantidade Unidade Produto 

01 3.000 litros Gasolina comum 

 

Cláusula Segunda – Vigência do Contrato 

 

A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com termo inicial em ...../......./2018 

e termo final em ...../...../2018, podendo ser prorrogado na forma do art. 54, II da 

Lei 8.666/94, conforme previsão editalícia. 
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Cláusula Terceira – Garantia da Qualidade da Gasolina 

 

A contratada compromete-se a fornecer a gasolina, tipo comum, de acordo com 

as especificações, densidades e qualidade conforme exigências da ANP, ficando 

sob a inteira responsabilidade da contratada, todo e qualquer dano que venha 

causar nos veículos da contratante, por produtos entregue fora das especificações 

técnicas.  

 

Cláusula Quarta – Valor do Contrato e Dotação Orçamentária: 

4.1. O valor total do contrato (3.000 litros de gasolina, tipo comum) é de R$ 

............. (.....), ou R$ ..... (....), por litro. 

4.2. Os recursos para cobrir a despesa desta licitação correrão por conta da 

dotação: categoria econômica 3.3.90.30.00.00 – material de consumo. 

 

Cláusula Quinta – Do Reajuste 

5.1. Os preços ofertados poderão ser reajustados, exclusivamente, por 

apostilamento, mediante a apresentação das notas fiscais de compra da gasolina 

comum pelo licitante, da refinaria ou da distribuidora, com o preço anterior e o 

preço atualizado, sobre o qual será aplicado o mesmo índice de reajuste, 

mantendo-se a vantagem (desconto) para a Câmara Municipal de Bom Jesus dos 

Perdões, obtida na licitação, fixando-se em aditivo contratual conforme a Lei 

8666/93 e suas alterações. 

 

Cláusula Sexta - Do Pagamento 

6.1. O pagamento da gasolina comprada será efetuado mensalmente, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias após a data da apresentação da respectiva nota fiscal 

eletrônica. 

 

Cláusula Sétima – Da Responsabilidade da Contratada 
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7.1. Fornecer o produto dentro das especificações deste Edital, da legislação 

específica e das normas de segurança; 

7.2. Cumprir integralmente o Contrato; 

7.3. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 

condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação; 

7.4. A contratada assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos 

causados à Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões ou a terceiros, 

decorrentes de dolo ou culpa decorrente de vícios do objeto, bem como por atos 

praticados diretamente por seu preposto ou empregados. 

7.5. Correrão por conta, responsabilidade e risco da contratada as consequências 

de: 

a) sua negligência, imperícia, imprudência ou omissão; 

b) ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo o que se referir ao 

objeto deste contrato; 

c) acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus 

ou de terceiros, no objeto ou em decorrência deste. 

7.6. À contratada caberá a responsabilidade total pela execução do objeto deste 

contrato, como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração. 

 

Cláusula Oitava. Obrigações e Responsabilidades da Contratante 

8.1. Efetuar o pagamento devido, na forma e no prazo previstos neste Edital e 

respectivo contrato. 

8.2. Comunicar à Contratada, sob eventual vicio ou irregularidade no objeto, que 

se apresentarem durante a vigência da garantia. 

 

Cláusula Nona. Das Penalidades 

9.1. Salvo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

justificada e comprovada, o descumprimento total ou parcial, por parte da 

contratada, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais 
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pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos arts. 

86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, e suas atualizações, as seguintes penalidades: 

a) multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de descumprimento de 

qualquer cláusula contratual; 

b) multa de 20% sobre o valor do contrato em caso de descumprimento total do 

contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos, pelo fornecimento do produto 

adulterado, em quantidade por litro (registro na bomba) ou qualidade, nos termos 

do Edital. 

 

Cláusula Décima. Da Rescisão 

10.1 A Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões poderá rescindir, 

unilateralmente, o Contrato, sem que assista à contratada direito à indenização ou 

reclamação, independentemente de interpelação extrajudicial ou judicial, nas 

hipóteses constantes do art. 77 e 78 da Lei 8.666/94. 

10.2. O descumprimento total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua 

rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou em 

regulamento. 

10.3. Nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 

poderá haver rescisão do contrato unilateralmente pela Câmara Municipal de 

Bom Jesus dos Perdões, respeitando o direito de ampla defesa e contraditório. 

10.4. Caso a contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a 

seu exclusivo critério poderá suspender ou sustar o pagamento das faturas, até 

que a contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem 

prejuízo das sanções previstas no contrato e na Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Primeira – Das Disposições Gerais 

11.1. A Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões poderá revogar ou anular, 

no todo ou em parte, este contrato, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 
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11.2. O presente contrato vincula-se ao Edital do Convite n.º 01/2018 em todos 

os seus itens. 

11.3. O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações, pelas suas 

cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado. 

 

Cláusula Décima Segunda. Do Foro 

As partes elegem o Foro da Vara Judicial da Comarca de Nazaré Paulista, SP, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E assim por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 03 

(três) vias de igual teor, na presença das testemunhas, para que surtam seus 

regulares efeitos. 

 

Bom Jesus dos Perdões, ........ 

 

Contratante: Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões 

 

Contratada: XXXXXX 

 

Testemunhas  

XXXXX 

 

XXXXX 
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ANEXO III 

CARTA CONVITE 01/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2018 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A XXXXXXX empresa XXXX, inscrita no CNPJ XXXX, por intermédio de seu 

representante legal, Nome, portador da cédula de identidade RG XXXX, inscrito 

no CPF sob n.º XXXXX, DECLARA para os fins no disposto no inciso V do art. 

27 da Lei 8666/93, e suas alterações posteriores, que não emprega menores de18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não emprega 

menor de dezesseis anos de idade. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos) na condição de aprendiz 

(acrescentar essa ressalva na declaração em caso afirmativo). 

 

Data  

 

Representante legal  

 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 

CARTA CONVITE 01/2018 – PROCESSO 036/2018 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

ato convocatório, que a empresa XXXXX (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ n.º XXXX, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 

cujos termos declaro conhecer na íntegra, estado apta, portanto, a exercer o 

direito de preferência, como critério de desempate no procedimento licitatório da 

Carta Convite 01/2018, realizado pela Câmara Municipal de Bom Jesus dos 

Perdões, SP. 

 

Bom Jesus dos Perdões, XXXX de XXXX de 2018. 

 

Assinatura do representante legal  

Nome  

RG 
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ANEXO V 

CARTA CONVITE 01/2018 – PROCESSO 036/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE DAS OBRIGAÇÕES  

E CONDIÇÕES DESCRITOS NO EDITAL 

 

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 

interessada em participar no processo licitatório Carta Convite 01/2018 da 

Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, SP, para compra de gasolina, do 

tipo comum, para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Bom Jesus dos 

Perdões, SP, declaro, sob as penas da Lei, que conheço e aceito os termos e 

condições, sem reserva mental, estando ciente sobre todas as obrigações 

especiais descritas no presente edital. 

 

Bom Jesus dos Perdões, XXXX de XXXX de 2018. 

 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL 

CARTA CONVITE 01/2018 

PROCESSO 036/2018 

 

 

Declaro que fomos convidados e tivemos conhecimento do Edital pelo site 

XXXXXXXXXXXXXXX, para participar do Procedimento Licitatório Carta 

Convite 01/2018, que tem por objeto a compra de gasolina, do tipo comum, para 

o abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Bom Jesus dos 

Perdões, SP. 

 

Bom Jesus dos Perdões, XXXX de XXXX de 2018. 

 

Assinatura do Responsável 

(carimbo da empresa) 


