PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO
EDITAL N° 052/2017
GOVERNO DE SÃO DOMINGOS – TIPO: MENOR PREÇO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, ESTADO DE GOIÁS, torna público, para
conhecimento dos interessados, que às 14h30min horas do dia 31/10/2017, na sala de Reuniões da
Prefeitura Municipal, situada à Praça das Flores, Centro, CEP 73.860-000i- São domingos, será realizada a
sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e Documentação de
Habilitação referente ao Pregão PRESENCIAL MENOR PREÇO Nº 052/2017, do tipo menor preço
por item, nos termos do presente Edital e seus anexos, de acordo a Lei 10.520/2002, e, subsidiariamente, Lei
8.666/93.
A Sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e Documentação de
Habilitação iniciar-se-á às 14h30min horas do dia 31/10/2017, na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal, conforme endereço supramencionado.
Declarada aberta a Sessão pelo Pregoeiro não mais serão admitidos novos Proponentes, dando-se início ao
recebimento dos envelopes.
1. DO OBJETO
1.1. O presente certame tem por objeto a “Aquisição de Combustíveis destinado órgãos municipais de
acordo com termo de referência, com obrigação de entregar no município de São Domingos
(GO)”, nos meses de novembro e dezembro de 2017.
1.2 – Integram este edital o anexo I – “Relação de Produtos a serem Adquiridos e Termo de Referência”, o
anexo II – “Modelo de declaração de atendimento aos requisitos da habilitação”, anexo III – “Modelo da
Proposta” IV – “Modelo de Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho, anexo V – Modelo
de Contrato”.
2. DOS PARTICIPANTES
2.1. Além dos casos previstos no art. 9º da Lei 8.666/93, não poderão participar da licitação empresas que por
qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou firmar contratos com a Administração Pública.
2.2. Só poderão participar desta licitação empresas especializadas e em cujos atos constitutivos constem, como
objeto, atividade relacionada com o presente edital, não sendo admitida a participação de empresas em
consórcio.
3. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
3.1. O credenciamento se dará junto ao Pregoeiro por um sócio munido de documento de identidade e
Contrato Social/Estatuto ou por um representante munido de Procuração, devendo este, no ato da entrega dos
envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente, bem como o
Contrato Social/Estatuto da empresa licitante.
3.1.1. O Contrato Social/Estatuto da empresa licitante poderá ser apresentado em original ou por qualquer
processo de cópia autenticada, conforme o disposto no art. 32 da Lei nº 8.666/93.
3.2. Se o licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de fazer lance e,
principalmente, de recorrer dos atos do pregoeiro.
3.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa licitante
neste PREGÃO, sob pena de exclusão sumária dos representados.
4. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS
4.1. A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação exigidos neste Edital deverão, ser recebidos em
envelopes distintos e fechados, contendo as seguintes indicações:
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ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA A PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO Nº. 052/2017
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS EDITAL PREGÃO PRESENCIAL MENOR
PREÇO Nº. 052/2017.
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº. 2
5.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá de:

a) Ato constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial/Empresarial, sendo anexada a última
atualização, se houver, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis ou simples, acompanhada de prova da investidura
ou nomeação da administração em exercício;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país; d)
Alvará de funcionamento:
e) Registro empresarial, no caso de empresa individual.
5.2. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá de:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) 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 ora licitado;
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa da Dívida Ativa da União, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, Receita Estadual e Municipal do domicilio da licitante;
e) Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;
f) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista, expedida pelo TST, e TRT18.
5.3. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá de:
a) A Certidão deve conter o nome, endereço e o telefone de contato do (s) atestador(es), ou qualquer outro
meio com o qual a PREFEITURA possa valer-se para manter contato.
5.4. Todos os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer
processo de cópia autenticada, conforme o disposto no art. 32 da Lei nº 8.666/93.
5.5. Para certidões emitidas que não tenham, de forma explícita, o prazo de validade, será considerado o de 30
(trinta) dias contados a partir de suas emissões devendo estar válidas na data de abertura dos envelopes de
documentos de habilitação.
5.6. Os documentos constantes do item 5.1, nas alíneas “a”, “b” “c” e “d” e os do item 5.2, poderão ser
substituídos por comprovação de cadastramento no Cadastro de Registro fornecedores dessa Prefeitura –
CRC, que será verificada por consulta “on line”. Os demais documentos exigidos neste Edital não poderão ser
substituídos pelo mencionado certificado.
5.6.1. Em consonância com o disposto no art. 34 da Lei 8666/93, fica assegurado aos licitantes que
apresentarem o CRC na forma acima, o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na
própria Sessão do Pregão.
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE Nº. 1
6.1. São requisitos da proposta:
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a) apresentar a proposta de Preços unitários, por item, devidamente preenchida, contendo o valor em Reais,

nos quais já deverão estar incluídos todos os custos para a prestação do serviço ora licitado, inclusive impostos
diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes e seguros incidentes ou que
venham a incidir sobre o objeto desta licitação, onde deverá ser apresentado exclusivamente em
planilha eletrônica em mídia digital (pen-drive ou CD).
b) Preço unitário, observando-se unidade de referência descrita na planilha do Edital (caixa,
comprimido, frasco, etc...) e em moeda nacional com no máximo 03 (três) casas decimais e totais,
apurado à data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos, como por exemplo: seguros, transportes, tributos de qualquer natureza, encargos
trabalhistas e previdenciários e todas as despesas, diretas ou indiretas.
c) Apresentar a descrição completa e detalhada dos itens licitados, constando a apresentação do produto
(forma farmacêutica; acondicionamento, embalagem, princípio ativo e sua concentração), de maneira a
demonstrar que o produto cotado atende às especificações técnicas exigidas. Quando o produto for sólido,
descrever a quantidade por caixa ou peso por tubo; quando líquido, descrever o volume por frasco.
d) ser impressa em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, devendo,
preferencialmente conter: razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da empresa
licitante e dados bancários;
e) conter a assinatura do responsável;
f) conter o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar do dia da sessão de
recebimento dos envelopes;
g) conter prazo de entrega do objeto;
h) prazo de validade dos produtos, de no mínimo 18 (dezoito) meses de validade, contados a partir da entrega
do produto no almoxarifado;

6.2)

Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista para cada item deste Edital.

6.3)

A proposta deverá estar acompanhada da seguinte documentação:

a) Toda documentação apresentada deverá estar LEGÍVEL, e deverá ser colocado o nº do item do Anexo I
cotados para vinculá-lo a documentação apresentada referente a este item, a não observação destas exigências
acarretará em desclassificação do item cotado pela empresa licitante. Para dirimir dúvidas, a Equipe de Apoio
ou Pregoeiro poderá exigir a apresentação dos documentos originais ou autenticados.

6.4) Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do empenho.
6.4.1) Forma de entrega: a entrega dos Combustíveis cujos preços serão registrados pelo presente
procedimento deverão ser solicitados mediante apresentação de pré-empenho expedido pela Prefeitura
Municipal de São domingos/GO.
6.5) Local de entrega: Os Combustíveis deverão ser entregues e descarregados por funcionários da empresa
Contratada, na Praça das Flores, Centro – São domingos – GO, no horário das 8:00 às 11:00 e das 14:00 às
17:00 horas.
6.6) Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, até a entrega dos materiais constantes deste
Edital, exceto para os casos decorrentes da necessidade de recorrer ao equilíbrio econômico-financeiro, ou de
redução dos preços praticados no mercado, observado o índice do INPC/IBGE.
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. Depois de abrir as propostas, o Pregoeiro verificará sua conformidade com os requisitos do edital e seus
anexos, examinará a aceitabilidade quanto aos preços apresentados e procederá à classificação daquela que
apresentar o menor preço unitário e daquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente ao menor preço, para participarem dos lances verbais.
7.2. As propostas que não estejam de acordo com as exigências deste Edital e anexos serão desclassificadas.
7.3. Para fins do que dispõe o art. 48, inciso II da Lei 8.666/93, o Pregoeiro poderá exigir a apresentação da
planilha de custos na abertura das propostas bem como após a fase de lances, na própria Sessão.
7.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas comerciais nas condições do item 7.1, o
Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), neste número já incluído a de menor
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preço unitário, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas.
7.5. Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances verbais, a ordem para esses
lances será definida através de sorteio.
7.6. Às licitantes classificadas em cada item será dada a oportunidade para a nova disputa por meio de lances
verbais e sucessivos, de porcentagens distintas e crescentes por cada item, sempre sobre o maior índice
(lance), a partir do autor da proposta classificada de menor valor até os demais.
7.6.1 Caberá ao Pregoeiro a definição e/ou alteração de valores mínimos na fase de lances verbais.
7.7. Caso não se realize lances verbais de forma global, verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço por Item, as exigências do Edital e ainda, o preço estimado para a contratação, o Pregoeiro negociará
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
do item 11 deste Edital.
7.9. Quando não houver mais lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente
pelo critério do menor preço por item.
7.10. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao preço apresentado pela primeira classificada,
conforme definido neste Edital.
7.11. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias - item 5, do
proponente. Se não aceitável, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, prosseguindo-se o certame.
7.12. Ocorrendo a hipótese dos itens 7.10 e 7.11, será lícito ao Pregoeiro negociar diretamente com o
proponente para obtenção de melhor preço.
7.13. Se todas as propostas forem desclassificadas e/ou inabilitadas o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o
prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas, escoimadas das causas da
desclassificação e/ou inabilitação.
7.14. Ainda durante a sessão pública do pregão, o licitante declarado vencedor deverá readequar seu preço,
com as modificações necessárias para sua adaptação ao novo preço proposto, se for o caso.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO
8.1. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – Habilitação da proponente
cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.
8.2. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da proponente classificada em segundo lugar, assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
8.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
8.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Apresentar Certificado de Regularidade/Responsabilidade Técnica do Profissional Farmacêutico, junto ao
Conselho Regional ou Federal de Farmácia, dentro do prazo de validade;
b) Apresentar Autorização, Certificado, Licença ou Alvará de Funcionamento da autoridade Sanitária
responsável (Municipal, Estadual ou Federal) da sede da empresa, dentro do prazo de validade.
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c) Comprovação de aptidão e idoneidade da licitante, que deverá ser apresentada através de certidão, ou
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento satisfatório
de mercadorias semelhantes às licitadas.
8.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES:

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não

possuem no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos,
conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme modelo do ANEXO IV;
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. (Modelo ANEXO II).
c) Declaração de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do Edital, para cumprimento
das obrigações do objeto da licitação.
d) Indicação do responsável ou responsáveis, que assinarão o Termo de Contrato, com a qualificação completa
e cargo que ocupa ou ocupam na empresa, nº do CPF e, se procurador o instrumento de mandato.
9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor do presente PREGÃO, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões em ata,
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar razões de recurso, facultando-se aos
demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso e
na adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O acolhimento de recurso, ou a reconsideração do Pregoeiro, importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.4. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
9.5. Constarão da ata do PREGÃO a ser assinada pelo Pregoeiro, por um dos membros da equipe de apoio, pelo
representante da área demandante da PREFEITURA e pelos licitantes presentes que desejarem, os fatos que
ocorrerem na sessão pública, os valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais oferecidos, com os
nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais declarações de inaceitabilidade e
desclassificação de propostas, bem como da inabilitação e os fundamentos da adjudicação feitos pelo
Pregoeiro.
10. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
10.1. Ao vencedor do certame será enviado o Contrato de Fornecimento que deverá, em até 5 (cinco) dias úteis
a contar do seu recebimento, providenciar as assinaturas necessárias e devolvê-lo à PREFEITURA.
10.2. No caso de o convocado não assinar o contrato ou recusar-se a fazê-lo no prazo estabelecido, sem
prejuízo da aplicação de multa de até 2% (dois por cento) do valor estimado para esta licitação, a
PREFEITURA se reserva o direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação e o
disposto do inciso XXIII do art. 4º da Lei 10.520/02.
10.3. As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas também na Minuta
do Contrato.
10.5. No ato da assinatura do Contrato, a PREFEITURA indicará um preposto, responsável pela sua
representação institucional junto à Contratada. Da mesma forma, a Contratada deverá indicar um preposto
para a mesma finalidade.
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10.6. O prazo de vigência do Contrato será contado a partir da data de sua assinatura, até 30 (trinta) dias após
a realização do evento.

11 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
11.1. Os combustíveis deverão ser entregues nos locais a serem indicados pela municipalidade na cidade de
São Domingos e na Cidade de Goiânia, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da nota
de empenho emitida pela Prefeitura Municipal de São domingos/GO.
11.1.1. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por igual período, desde que seja solicitado pela parte,
durante o seu transcurso, devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.

11.2. Local de entrega: Os Combustíveis deverão ser entregues pela contratada na cidade de São Domingos e
Goiânia, 24 (vinte e quatro horas) por dia, de acordo com as necessidades, correndo por conta do adjudicatário
as despesas decorrentes de embalagem, frete, carga e descarga, seguros, mão de obra, etc.

11.3. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos de acordo com as especificações constante no
ANEXO
I.
12 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação da
conformidade dos produtos com a especificação. O objeto deverá ser entregue, no local e endereço a ser
indicado pela municipalidade, de acordo com o subitem 11.2. Deste Edital, acompanhada da respectiva nota
fiscal/fatura.
12.2 – Os produtos deverão cumprir à legislação pertinente.
12.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;

c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
12.5 - DA FORMA DE PAGAMENTO
12.6 – O pagamento será efetuado da seguinte forma: 15 (quinze) dias após a entrega dos combustíveis, a partir
da protocolização da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA, acompanhada do atestado de recebimento, pelo
Diretor(a) do Departamento interessado ou pessoa responsável por ele (a) indicada. O documento fiscal deverá
ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação.
12.7. - A CONTRATADA não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes do recebimento do objeto do
certame por parte do CONTRATANTE.
12.8. - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.
12.9. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será
efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária.
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13. DAS SANÇÕES
13.1. O licitante que desistir do lance ofertado, conforme definido no subitem 7.8, estará sujeita às seguintes
penalidades:

a) suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo da
comunicação e registro no CRC a que se refere o art. 7º da Lei 10.520/2002;

b) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor unitário de sua proposta comercial;
13.2. As penalidades só não serão aplicadas se a desistência ocorrer em razão de fato superveniente ou

justificável e aceito pela PREFEITURA.
13.3. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório.
13.4. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa
apenada.
14. DAS DEMAIS CONDIÇÕES
14.1. Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do Edital somente na sede da PREFEITURA,
localizada na Praça das Flores, s/n, Centro - CEP 73860-000 - São Domingos-Goiás, nos dias úteis, das 08h às
11h e das 13h às 17h.
14.1.1. O valor para retirada do Edital será de R$ 20,00 (vinte reais) a ser recolhido na Prefeitura Municipal de
São domingos/GO.
14.1.1. Não será enviado Edital aos interessados.
14.2. O licitante poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão, conforme art. 12
do Decreto 3.555/2000.
14.2.1. A petição deverá ser encaminhada por escrito, devendo ser entregue pessoalmente ao pregoeiro, na sede
da Prefeitura, ou através do fax (62) 3425-1516 das 8:00h às 11h e das 13h às 17h.
14.3. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência com a suspensão da sessão, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
14.4. A licitação não implica proposta de contrato por parte da PREFEITURA. Até a assinatura do Contrato
poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Diretor de Administração e Finanças da PREFEITURA tiver
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta
licitação, que desabone a sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
14.5. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro, e a despesa correrá por conta da
seguinte dotação orçamentária:
APLICAÇÃO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
ENSINO FUNDAMENTAL
TRANSPORTE ESCOLAR
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE TRANSPORTES
MANUT. ESTRADAS VICINAIS
SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MEIO AMBIENTE E TURISMO

DOTAÇÃO COMPLETA
04.122.1315.2.001 - 3.3.90.30.00
12.361.0403.2.027 - 3.3.90.30.00
12.361.0407.2.029 - 3.3.90.30.00
15.122.1322.2.056 - 3.3.90.30.00
26.122.1202.2.071 - 3.3.90.30.00
26.782.0710.2.066 - 3.3.90.30.00
10.122.1004.2.081 - 3.3.90.30.00
08.122.1002.2.101 - 3.3.90.30.00
18.122.1009.2.062 - 3.3.90.30.00

FICHA
0020
0088
0099
0133
0152
0156
0170
0265
0311

GASOLINA
1.100
200
700
800
4.500
1.000
200
8.500

DIESEL
31.000
16.000
21.000
68.000

São domingos (GO), 11 de outubro de 2017.
_______________________________
EVANDRO DOS SANTOS SILVA
Pregoeiro
Rua das Flores, s/n, Centro, CEP 73860-00 | São Domingos - Goiás CNPJ: 01.068.014/0001-00
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO

01.01. Este termo de referência objetiva estabelecer as condições gerais para “Aquisição de Combustíveis
destinado órgãos municipais de acordo com termo de referência, com obrigação de entregar
no município de São Domingos (GO)”, nos meses de novembro e dezembro de 2017.
CONFORME arquivo em separado (ANEXO I - tabela em Excel) deverá ser entregue via e-mail,
pen-drive ou CD/DVD.
Item 1
Descrição: Gasolina comum (c), automotiva, de acordo com a legislação vigente da ANP
Unidade de compra: Litros (1.000 ml)
Quantidade total de litros: 8.500 (oito mil e quinhentos), valor por litro R$ 4,62.
Periodicidade de fornecimento: diariamente durante os meses de novembro e dezembro de 2017 (inclusive),
podendo ser prorrogado para o bem da administração.
Exigências: ser entregue no município de São Domingos, Estado de Goiás.
Item 2
Descrição: Etanol comum (c), automotiva, de acordo com a legislação vigente da ANP
Unidade de compra: Litros (1.000 ml)
Quantidade total de litros: 68.000 (sessenta e oito mil), valor por litro R$ 3,75.
Periodicidade de fornecimento: diariamente durante os meses de novembro e dezembro de 2017 (inclusive),
podendo ser prorrogado para o bem da administração.
Exigências: ser entregue no município de São Domingos, Estado de Goiás.
TABELA RESUMO DOS ITENS
ITEM
DESCRIÇÃO

UND

QTDE

V. UNT

V. TOTAL

1

GASOLINA COMUM

LTS

8.500

R$ 4,62

R$ 39.270,00

2

DIESEL COMUM S 500

LTS

68.000

R$ 3,75

R$ 255.000,00
R$ 294.270,00

02. JUSTIFICATIVA
A aquisição dos combustíveis, para entregar
A contratação visa a “Aquisição de Combustíveis destinado órgãos municipais de
acordo com termo de referência, com obrigação de entregar no município de São Domingos
(GO)”, nos meses de novembro e dezembro de 2017.
A aquisição e o certame, obedecendo ao princípio da economicidade e ao critério da proposta
mais vantajosa serão realizados obedecendo ao critério do menor preço, adjudicando-se o objeto a empresa
que oferecer o maior desconto.
Poderão ser abastecidos veículos da frota do município, mediante autorização da fiscalização
do contrato.
Justifica-se a demanda e quantidade de produto/serviço em razão do aumento da frota de
veículos, consequentemente o consumo do álcool, diesel e gasolina para consumo dos mesmos.
O abastecimento objeto deste Termo de Referência deverá ser realizado por guia contendo:
identificação do condutor (motorista), identificação do veículo, placa, tipo de combustível, local, hora e data do
abastecimento e consumo de quilometragem por litro de combustível para cada veículo, entre outros.
O combustível será entregue no Posto de Abastecimento indicado pela Contratada, com
entrega parcelada e contínua mediante a apresentação de Requisições de Abastecimento emitidas e
autorizadas pelo município;
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A proposta deverá conter: percentual de desconto a incidir sobre o preço médio praticado no
mês do abastecimento, definida no sítio da ANP – Agência Nacional de Petróleo, na internet, para a cidade de
São Domingos, e Goiânia-Goiás;
Valor global, correspondente total da proposta, de acordo com a estimativa de gasto com
combustível, já com a incidência do percentual de desconto ofertado.
O Percentual de desconto e valor total poderá conter até três casas decimais.
A indicação do nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato e, ainda:
Observar a tabela da ANP (Agência Nacional do Petróleo) relativamente à variação dos preços
médios dos combustíveis, bem como apresentar as planilhas de custos elaboradas com a finalidade de
parametrizar o preço de venda dos produtos, sempre que solicitado pelo município.
Fornecer os combustíveis sempre que solicitado, no período diurno e noturno.
Manter, no ponto de abastecimento, pessoal e equipamentos suficientes para o atendimento,
bombas de óleo diesel, álcool e gasolina comum.
Abastecer os veículos, que compõe ou que venham a compor a frota do município, com
produtos de primeira qualidade.
Efetivar o fornecimento mediante a apresentação de requisição especifica (autorização
para abastecimento), em duas vias, expedida pelo município, assinada exclusivamente por servidores
previamente designados.
Autorizações para comercialização de combustíveis emitida pela Agência Nacional de
Petróleo.
Fornecer combustível que atenda a especificação técnica exigida pela Agência Nacional
de Petróleo – ANP – www.anp.gov.br/precos/abert.asp.
A empresa deverá manter as condições de participação no período que estiver
atendendo ao município.
O combustível fornecido deverá estar rigorosamente dentro das especificações
estabelecidas neste Termo de Referência. A inobservância destas condições implicará recusa do objeto sem que
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da CONTRATADA inadimplente.
O contrato a ser firmado terá sua vigência por até 31 de Dezembro de 2017, a partir da
data da sua assinatura.
Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, a
CONTRATADA ficará sujeita às penalidades prevista na Lei 8.666/93 e ainda as seguintes sanções:
a) Advertência; b) Multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos de ponto percentual)
do valor total do contrato por dia de atraso e limitados ao trigésimo dia, no caso de descumprimento dos
prazos; c) Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração de qualquer cláusula ou
condição do contrato, exceto pelo descumprimento dos prazos;
As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da
notificação, podendo a Administração descontar o seu valor da Nota Fiscal ou Documento de Cobrança,
independente de notificação, por ocasião de seu pagamento, ou cobrá-las judicialmente, segundo da Lei nº
6.830/80, com os encargos correspondentes.
A empresa vencedora deverá garantir que os preços dos combustíveis cobrados na rede
credenciada, para pagamento, terão como limite o preço médio mensal praticado no mês do abastecimento, da
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Cidade de Goiânia e São Domingos-DGO definidos no site da ANP - Agência Nacional de Petróleo, na Internet,
sobre o qual será aplicado o desconto oferecido;
O produto fornecido deverá estar rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste
Termo de Referência e na Proposta. A inobservância destas condições implicará recusa do produto sem que
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada inadimplente.
As regras estabelecidas neste Termo de Referência, especialmente aquelas referentes a prazos,
poderão ser derrogadas por outras previstas em legislação específica, se adotado procedimento de aquisição
que deva observar regras incompatíveis com aquelas aqui estabelecidas.
A Lei n° 8.666/93 e suas alterações; 20.2 Instrução Normativa nº 02/2008; 20.3 Instrução Normativa nº
01/2010; Nos casos omissos toda Legislação Federal pertinente.
03. QUANTIDADES
03.01. Deverão ser relacionados em planilha todos os itens, especificando-os um a um, com a MARCA,
MODELO e FABRICANTE, bem como deverão ser apresentados para todos os itens, sob pena de
desclassificação, catálogos dos itens cotados ou ficha técnica dos equipamentos.
Somente serão aceitos catálogos ou fichas técnicas originais, cópias autenticadas ou páginas da internet com
endereço para consulta.

04.

OS ITENS ACIMA ESPECIFICADOS SERÃO APLICADOS DA
SEGUINTE FORMA:
Todos os itens serão destinados para a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE,
ADMINISTRAÇÃO.
A empresa licitante é obrigada a cotar produtos que atendam integralmente todas as normas
técnicas vigentes.
São domingos (GO), 11 de outubro de 2017.
__________________________________
CLEITON GONÇALVES MARTINS
Prefeito Municipal
__________________________________
EVANDRO DOS SANTOS SILVA
Pregoeiro
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ANEXO II
DECLARAÇÃO
NOME DA EMPRESA, empresa no ramo de atividade de comércio de combustíveis inscrita no CNPJ nº
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na Rua XXXXXXXXXXX, neste ato representada por seu proprietário (ou
procurador) Fulano de Tal (qualificação), DECLARA, para os devidos fins, que atende a todas as condições de
habilitação no processo licitatório - Edital de Pregão PRESENCIAL MENOR PREÇO nº 052/2017. Por ser
verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
São domingos – Goiás, XX de XXXX de ______.
NOME DA EMPRESA
FULANO DE TAL
Proprietário ou Procurador

CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO III
Cabeçalho da empresa (papel timbrado)
NOME DA EMPRESA. Endereço, telefone, conta corrente.
MODELO DE PROPOSTA
À Prefeitura Municipal de São domingos – GO.
Prezados Senhores:
I – Atendendo ao PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO nº 052/2017, apresentamos nossa proposta
conforme abaixo:
RELAÇÃO DE COMBUSTIVEIS
Item

Und

Qtd

Descrição do Produto

1

LTS

68.500

GASOLINA COMUM

2

LTS

68.000

DIESEL S-10

Valor Unitário

Total

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ............... (.......................................................)

II – Da validade da Proposta: 60 DIAS
III
-Prazo de entrega: 05 dias
IV – Declaramos aceitar as condições expressas no Edital de Pregão presencial Menor Preço nº. 052/2017, e

nas Leis Nº 10.520/02 e 8.666/93, com as atualizações que lhe foram introduzidas;
V– Declaramos ainda, que nos valores acima estão compreendidos, além dos tributos, todas e quaisquer
despesas que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado.
VIA entrega dos materiais objeto da licitação será feita nos locais indicados na solicitação/ordem de
compra, sem nenhum ônus para essa Prefeitura.
VII- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de
empenho/ordem de compra no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr.
____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº _______________,
(função na empresa), como responsável legal desta empresa.
VIII- Dados bancários: (informar banco, agência e conta corrente)
IXFinalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital
e seus anexos.
Local e Data
Assinatura do Proprietário ou Procurador
Nome da Empresa
Nome do Proprietário
CARIMBO DA EMPRESA:
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO
TRABALHO
A que se refere o artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 6 de março de 1998.
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica),
interessada em participar no Processo Licitatório Nº 052/2017, PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO
Nº 052/2017, declaro, que não possuímos no nosso quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o
inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

São domingos (GO), _____ de __________________ de 2017.

___________________________________
Nome e assinatura do Representante legal
CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO V
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. ________/2017
O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº
___________________________________, com sede administrativa na Rua das Flores, s/n,
Centro - CEP 73860-000 - São Domingos-Goiás, representado neste ato pelo Gestor, senhor
__________________________________________________,
doravante
denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ________________, com endereço à Rua / Avenida
______________________________ doravante denominada CONTRATADO, tem justos que
mutuamente aceitam e outorgam, nos termos do Art. 6º, inciso III da Lei nº. 8.666/93e Lei nº. 10.520 de 17 de
julho de 2002, conforme disposições de cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Constitui como objeto deste Contrato: “PREGÃO MENOR PREÇO - “Aquisição de Combustíveis
destinado órgãos municipais de acordo com termo de referência, com obrigação de entregar
no município de São Domingos (GO)”, nos meses de novembro e dezembro de 2017. Conforme EDITAL
DE PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO DE Nº. 052/2017, sob as condições e especificações estabelecidas
nas propostas.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES: O CONTRATADO se responsabiliza entregar
todos os combustíveis da proposta, no horário e local determinado no edital, com os preços da Ata de Pregão
presencial Menor Preço de nº. 052/2017.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA: É fixada a vigência deste contrato a partir de sua assinatura até o
dia 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado a bem da administração, de acordo com a Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a
importância de R$ ___________ (...........) mediante entrega dos produtos que constam na proposta da Ata
do PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO 052/2017.
CLÁUSULA QUINTA - DA MULTA: É fixada a multa de 2% (dois por cento), sobre o valor global do
contrato, a parte inadimplente.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO: Em caso de rescisão serão consideradas as normas constantes dos
Art. 77 a 79 da Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Este contrato será empenhado nas seguintes
dotações orçamentárias:
APLICAÇÃO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
ENSINO FUNDAMENTAL
TRANSPORTE ESCOLAR
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SECRETARIA DE TRANSPORTES
MANUT. ESTRADAS VICINAIS
SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MEIO AMBIENTE E TURISMO

DOTAÇÃO COMPLETA
04.122.1315.2.001 - 3.3.90.30.00
12.361.0403.2.027 - 3.3.90.30.00
12.361.0407.2.029 - 3.3.90.30.00
15.122.1322.2.056 - 3.3.90.30.00
26.122.1202.2.071 - 3.3.90.30.00
26.782.0710.2.066 - 3.3.90.30.00
10.122.1004.2.081 - 3.3.90.30.00
08.122.1002.2.101 - 3.3.90.30.00
18.122.1009.2.062 - 3.3.90.30.00

FICHA
0020
0088
0099
0133
0152
0156
0170
0265
0311

GASOLINA
1.100
200
700
800
4.500
1.000
200
8.500

DIESEL
31.000
16.000
21.000
68.000

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO: De comum acordo, fica eleito o foro da Comarca de São domingos,
Estado de Goiás, para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato, excluindo qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E, pôr assim se acharem, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três (03) vias de igual teor,
para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo assinadas.
São domingos (GO), aos _____/______/________.
___________________________
Contratante

___________________________
Contratado

COM 2 TESTEMUNHAS COM CPFs: 1 e 2
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO Nº 052/2017

DATA DE ABERTURA: 31/10/2017 14:30 horas
OBJETO: “PREGÃO MENOR PREÇO - “Aquisição de Combustíveis destinado órgãos municipais
de acordo com termo de referência, com obrigação de entregar no município de São Domingos
(GO)”, nos meses de novembro e dezembro de 2017.
RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL
Recebi nesta data a pasta contendo o edital supra e anexos.
São domingos (GO),________/_________/________.

-------------------------------------------------------------------Assinatura
EMPRESA_______________________________________.
CNPJ: ___________________________________________.
ENDEREÇO______________________________________.
CIDADE______________UF____FONE_____________
__________________________________________
EVANDRO DOS SANTOS SILVA
Presidente e Pregoeiro da CPL
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
O Secretário Municipal de Administração, no exercício de
suas atribuições que lhe são conferidas, CERTIFICA que o
presente ato foi devidamente afixado no “PLACARD” de
publicações da Prefeitura Municipal de São Domingos,
nesta data,
São Domingos / GO - 11/outubro/2017
________________________________
Secretário de Administração
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