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Contratação de Empresa(s) para
realizar o fornecimento contínuo de Combustíveis GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM e DIESEL S-10.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 002/2019
COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL.

(Art. 48 III da Lei nº 123/2006)

1.

PREÂMBULO

PROCESSO:
INTERESSADOS:
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:
TIPO DA LICITAÇÃO:
JULGAMENTO:
FORMA DO FORNECIMENTO
DATA DA ABERTURA E JULGAMENTO DOS
ENVELOPES
HORÁRIO:
LOCAL:

697/2018
Secretarias do Município de Anhanguera.
Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços
Menor Preço
por item
Parcelada
Até 28/02/2019.
09h00min.
Prefeitura Municipal de Anhanguera - GO
Av. Belchior de Godoy, 152, Centro

1.1. O MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.127.430/0001-31, com sede administrativa na Av. Belchior de
Godoy, 152, Centro, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. Cleiton César Gomes, e de sua
equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 043 de 09 de novembro de 2018, torna público
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, julgamento POR
ITEM, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos.
1.2. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto
1.892/2013 – Regulamenta o Sistema Registro de Preços e suas alterações, Decreto nº 3.555,
de 08.08.2000, à Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006 e suas alterações, do Decreto n°
8.538, de 06.10.2015 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 21.06.1993, bem como à legislação
correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
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1.4. A sessão do pregão será aberta na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Anhanguera, localizada na Av. Belchior de Godoy, 152, Centro, iniciando-se impreterivelmente
às 09h00min, do dia 28 de fevereiro de 2019, e prosseguirá com a análise da documentação
referente ao credenciamento dos interessados
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1.3. Propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos,
que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os
documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão,
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

2.
DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES
2.1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
2.2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Documento vinculativo, obrigacional, com característica
de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores,
órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no
instrumento convocatório e propostas apresentadas;
2.3. ÓRGÃO GERENCIADOR - O Órgão ou entidade da administração pública responsável pela
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de
registro de preços dele decorrente;
2.4. ÓRGÃO PARTICIPANTE - Órgão ou entidade da administração pública que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços;
e
2.5. ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE - Órgão ou entidade da administração pública que, não
tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta
norma, faz adesão à ata de registro de preços.
3.

DO OBJETO

3.1. O presente Pregão Presencial tem como objeto a futura e eventual aquisição de
Combustível (Gasolina, Etanol, Diesel Comum e Diesel S-10), destinados ao abastecimento
dos veículos e maquinários pertencentes a frota do Município de Anhanguera - Goiás, de
acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, através do
Pregão Presencial nº 002/2019, constantes no Anexo I – Termo de Referência, que contêm as
especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das propostas..
3.2. Os produtos mencionados no item acima estão relacionados em 02 (dois) GRUPOS, sendo
o GRUPO 1 (Cota Principal), contendo 04 (quatro) itens, GRUPO 2 (Cota Reservada para
ME/EPP) contendo 04(quatro) itens, conforme quantidades definidas e especificações
mínimas constantes abaixo.
Quantitativo total
QUANT.

V. LITRO
R$

V. TOTAL R$
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ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
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GASOLINA COMUM – Automotiva, aspecto
físico límpido e isento de impurezas, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

176.447,24

R$ 4,557

R$ 804.011,26

2

OLEO DIESEL COMUM - Automotivo, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

242.226,40

R$ 3,539

R$ 857.319,97

3

OLEO DIESEL S10 - Automotivo, de acordo
com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

54.874,65

R$ 3,643

R$ 199.890,06

4

ETANOL - Automotiva, aspecto físico límpido
e isento de impurezas, de acordo com a
legislação vigente contida no regulamento
técnico da ANP.

LT

50.896,54

R$ 3,029

154.182,59

OS VALORES ESTÃO CONFORME ORÇAMENTOS OBTIDOS NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DA REGIÃO

COTA PRINCIPAL
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

MDA

1

GASOLINA COMUM – Automotiva, aspecto
físico límpido e isento de impurezas, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

OLEO DIESEL COMUM - Automotivo, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

OLEO DIESEL S10 - Automotivo, de acordo
com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

ETANOL - Automotiva, aspecto físico
límpido e isento de impurezas, de acordo
com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP.

LT

3

4

V. LITRO
R$

V. TOTAL R$

R$ 4,56

R$
804.011,26

R$ 3,54

R$
857.319,97

R$ 3,64

R$
199.890,06

R$ 3,03

154.182,59

V. LITRO
R$

V. TOTAL R$

141.157,79

193.781,12

43.899,72

40.717,23

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

MDA

6

COTA RESERVADA 20%
QUANT.
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2

QUANT.

1

GASOLINA COMUM – Automotiva, aspecto
físico límpido e isento de impurezas, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

35.289,45

R$ 4,56

R$
804.011,26

2

OLEO DIESEL COMUM - Automotivo, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

48.445,28

R$ 3,54

R$
857.319,97

3

OLEO DIESEL S10 - Automotivo, de acordo
com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

10.974,93

R$ 3,64

R$
199.890,06

4

ETANOL - Automotiva, aspecto físico límpido
e isento de impurezas, de acordo com a
legislação vigente contida no regulamento
técnico da ANP.

LT

10.179,31

R$ 3,03

154.182,59

3.2.1. O disposto no subitem 3.2 não impede a contratação das microempresas (ME) ou
das empresas de pequeno porte (EPP) na totalidade do objeto.
3.3. A empresa participante poderá cotar todos os itens do GRUPO ou somente parte deles, e
para cada item haverá etapas de lances separadas.
3.4. Deverá ser respeitada a numeração sequencial dos itens por GRUPOS e as quantidades,
unidades e especificações mínimas de seus elementos, bem como deverá ser indicada à
marca ou procedência, valor unitário e total de cada item.
3.5. Os elementos (produtos) referentes a cada um dos ITENS deverão estar de acordo com os
padrões brasileiros vigentes e normas técnicas aplicáveis aos produtos, em especial às normas
e regras da ANP - Agência Nacional de Petróleo, com garantia do fornecedor, observado a sua
qualidade.
3.5.1. Por se tratar de entregas parceladas, fica assegurada a prioridade de aquisição
dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for
inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
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4.2. O AVISO deste Edital será publicado no Placard de Avisos da Prefeitura, no Portal do
Município (site internet), no Diário Oficial do Estado de Goiás e em jornal de grande circulação
e o EDITAL cadastrado no Portal dos Jurisdicionados - Sítio do TCM/GO.
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4.
DA CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL
4.1. O EDITAL e seus respectivos anexos poderão retirados gratuitamente por qualquer
interessado, durante o prazo de divulgação da Licitação até o recebimento dos envelopes,
através do endereço eletrônico: www.anhanguera.go.gov.br.

5.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar desta licitação todas as empresas sob a denominação de sociedades
empresariais e sociedades simples, regularmente estabelecidas neste país, cadastradas ou não
na Prefeitura Municipal de Anhanguera, que satisfaçam todas as condições da legislação
vigente, do presente Edital e seus anexos e que possuam objeto social compatível com o da
presente licitação, nos seguintes termos:
a) Para o GRUPO 1 (Cota Principal) – Poderão participar e ofertar lances nestes itens TODAS
as Empresas que possuírem habilitação para fornecer os produtos que constam no objeto
deste processo licitatório;
b) Para o GRUPO 2 (Cota Reservada de 20%) – somente as empresas enquadradas como
Microempresas (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual
(MEI), nos termos do art. 3º e 18-E, ambos da Lei Complementar nº 123/2006, com as
alterações da Lei Complementar nº 147/2014, sem prejuízo de sua participação no grupo
principal.
5.2. A participação nesta licitação implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas
constantes no presente edital e nos seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais
e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.
5.3. Não poderão participar deste pregão empresas que estejam enquadradas nos seguintes
casos:
a) concordatária ou que estejam em regime de falência ou liquidação extrajudicial, estas
somente poderão participar se comprovar que o plano de recuperação foi devidamente
homologado pelo Poder Judiciário, conforme art. 58 da Lei 11.101/2005;
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c) que esteja suspensa ou impedida de licitar junto ao CADFOR – Sistema Eletrônico de
Administração de Compras e Serviços do Estado de Goiás, ou outro Sistema Estadual que
venha a substituí-lo;

8

b) impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Art.
7º da Lei nº 10.520/202); suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas
de contratar com a Administração (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93); declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade (Art. 87, IV da Lei nº 8.666/93); punida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;
e caso participe do processo licitatório estará sujeita às penalidades previstas no art. 97,
parágrafo único da Lei 8.666/93.

d) que esteja reunida em consórcio ou coligação;
e) Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
f) que não atendam às exigências deste Edital.
5.4. Como requisito para participação no PREGÃO a licitante deverá manifestar que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade
com as exigências deste edital, bem como a descritiva técnica constante no Termo de
Referência – Anexo I.
5.5. Não poderá concorrer direta ou indiretamente nesta licitação, servidor de qualquer Órgão
ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a Empresa da qual tal
servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
5.6. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um
licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão
levadas em consideração e serão rejeitadas pelo comprador.
5.6.1. Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou
financeiro, as Empresas que tenham diretores, acionistas, ou representantes legais
comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra
empresa.
5.7. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao comprador será elegível para participar
deste processo licitatório.
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DATA DA ABERTURA: 28/02/2019
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (PREFEITURA DE ANHANGUERAGO) - AV. BELCHIOR DE GODOY, 152, CENTRO
.
7. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1. Do envelope contendo "PROPOSTA DE PREÇOS", deverão constar os seguintes dizeres:
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6.
DA ABERTURA
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro
Oficial, Cleiton César Gomes, cuja nomeação foi determinada pelo Decreto nº 043, de 09 de
Novembro de 2018, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo deste Edital.

PREGÃO PRESENCIAL 02/2019.
ENVELOPE Nº 1 "PROPOSTA DE PREÇOS"
NOME DA PROPONENTE:
ENDEREÇO DA PROPONENTE:
7.2. Do envelope contendo "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", deverão constar os seguintes
dizeres:
PREGÃO PRESENCIAL 02/2019.
ENVELOPE Nº 2 "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"
NOME DA PROPONENTE:
ENDEREÇO DA PROPONENTE:
7.2.1. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1
(uma) via redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, sem rasuras, ou entrelinhas que prejudiquem sua análise,
sendo a proposta datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo
representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuração.
7.2.2.

A proponente somente poderá apresentar uma única Proposta.

7.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 2) deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia
acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de
Apoio, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial e inclusive expedidos via
internet.
7.3.1. O documento expedido via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados
terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do
Pregoeiro.
7.3.1.1. O Pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a
indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos
preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.
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7.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega
dos envelopes.
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7.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e
traduzidos para o português por tradutor público juramentado.

8.
DO CREDENCIAMENTO
8.1. Após a abertura da sessão do Pregão e antes da abertura das propostas, a proponente
licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira e Equipe de Apoio por
um representante devidamente munido de documento que o habilite a participar deste
procedimento licitatório e a responder por sua representada. Serão exigidos:
8.1.1. Tratando-se de representante legal da empresa licitante, sendo esta sociedade
comercial, deverá ser apresentada cópia do ato constitutivo, estatuto social, contrato
social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou,
tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
8.1.2. Tratando-se de procurador, além do documento exigido no subitem acima, que
comprova os poderes do outorgante, apresentar procuração por instrumento público
ou particular com firma reconhecida, constando poderes específicos para formular
ofertas, lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, podendo ser o documento
original ou com a autenticidade reconhecida em cartório;
8.1.3. O representante legal ou o procurador que forem se credenciar para serem os
representantes na sessão deverão identificar-se exibindo documento oficial que
contenha foto (Cédula de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação ou documento
público de identidade profissional, todos válidos na forma da lei);
8.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
8.1.5. Declaração impressa em papel timbrado da Empresa de enquadramento como
ME, EPP ou equiparados, devidamente assinada e carimbada pelo representante
legal da Empresa com firma reconhecida em cartório, conforme modelo ANEXO VII;

Página

8.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir
nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste
Edital, por sua representada.
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8.1.6. Declaração, impressa em papel timbrado da Empresa da Inexistência de fatos
impeditivos da habilitação, devidamente previsto no presente edital, conforme inciso
VII do art. 4º da Lei 10.520/02, devidamente assinada pelo representante legal e
com firma reconhecida da assinatura em cartório, conforme modelo ANEXO V.
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8.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
Empresa licitante.
8.4. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente
credenciado.
8.5. Os documentos para o credenciamento na forma disciplinada neste item deverá ser
entregues fora dos envelopes, após abertura da sessão e antes da abertura das propostas.
8.6. Os documentos de credenciamento serão examinados e retidos pela Pregoeira e Equipe
de Apoio, antes da abertura dos envelopes referentes à proposta de preços.
8.7. No caso de não haver credenciados representantes, a Empresa licitante será considerada
ausente da sessão para a fase de lances e interposição de recursos, não podendo haver
qualquer intervenção no procedimento licitatório; entretanto os envelopes de propostas e
documentação devem ser considerados para fins de participação no certame.
8.8. No caso de divergência entre a documentação apresentada para credenciamento e a
apresentada para habilitação, prevalecerá o documento que apresentar data mais recente,
podendo incorrer a licitante em descredenciamento de seu representante ou mesmo
inabilitação a depender do caso.
8.9. Os documentos apresentados e aceitos por ocasião do CREDENCIAMENTO estarão
dispensados de nova apresentação juntamente com os documentos exigidos para
habilitação.
9. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1)
9.1. A proposta de preços deverá observar as condições constantes do ANEXO I – Termo de
Referência, que é parte integrante deste Edital, e conter os seguintes elementos:
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a) Número do Pregão, do processo e o nome ou razão social do proponente, número do
CNPJ/MF, inscrição Estadual / Municipal, endereço completo, telefone e endereço
eletrônico (e-mail), estes dois últimos se houver, para contato, bem como dados
bancários (nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de
pagamento).
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, profissão, número do CPF
e Carteira de Identidade e cargo na Empresa.
c) Especificação clara e detalhada do item cotado, observados os requisitos mínimos
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9.1.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel
timbrado da licitante, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:

descritos no Anexo I do presente Edital, cuja descrição deve ser firme e precisa, sem
conter alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, devendo inclusive ser mencionada a marca do produto cotado e
sua quantidade.
d) Preço unitário por item com no máximo duas casas decimais após a vírgula, sendo
considerado fixo e irreajustável. Já o preço global total deverá ser expressos em Real,
em algarismos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, sendo
considerado fixo e irreajustável.
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de sua apresentação.
f) No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos, além do lucro,
todas as despesas relacionadas à impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas
e custos.
9.2. O Preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
9.2.1. Na fixação dos preços objeto da presente licitação, as licitantes também deverão
observar os Preços Máximos Aceitos pelo Contratante dispostos no Anexo I - Termo de
Referência deste Edital.
9.2.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos itens deste certame.
9.3. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização dos serviços ou
fornecimento de bens será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não
podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.
9.4. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das
condições estabelecidas neste Pregão e seus anexos.

9.7. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo
tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este fica
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9.6. A proposta readequada não poderá, em hipótese alguma, ter valor superior ao último
lance ofertado pela Empresa.
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9.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, e caso persista o interesse do Contratante, este poderá solicitar
prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

impedido de participar da presente licitação, correspondendo a simples apresentação da
proposta a indicação, por parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua
participação na presente licitação, eximindo assim a Pregoeira do disposto no art. 97 da Lei nº
8.666/93.
9.8. Caso os prazos definidos neste edital não constarem expressamente nas propostas dos
praticantes, serão presumidos como aceitos.
9.9. A licitante deverá ainda, juntamente com sua proposta escrita, enviar uma mídia (Pen
Drive) com planilha elaborada, disponibilizada juntamente com o edital no sítio eletrônico
do Município de Anhanguera: www.anhanguera.go.gov.br contendo o nº CNPJ, marca e
preços unitários dos serviços, nos termos do Anexo I – Termo de Referência do presente
Edital.
10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)
10.1. Os documentos de habilitação pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os
seguintes:
10.2. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:
10.2.1. Documento público de identificação contendo foto (Cédula de Identidade,
Carteira Nacional de Habilitação ou documento público de Identidade Profissional todos
válidos na forma da lei) e inscrição no cadastro de pessoa física (CPF) dos sócios, do
representante legal da empresa ou do procurador habilitado, conforme o caso;
10.2.2. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, no caso de outorga de
poderes;
10.2.3. Registro comercial, comprovado por meio do documento “Requerimento de
Empresário” para empresário, devidamente deferido e registrado na Junta Comercial do
respectivo Estado;
10.2.3.1. Tratando-se de Microempreendedor, constituído na forma da Lei
Complementar nº 128, de dezembro de 2008, deverá ser apresentado o Certificado
da Condição de Microempreendedor Individual;

Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020
Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265
CNPJ 01.127.430/0001-31- Email licitacao.anhanguera@outlook.com

Av.

Página

10.2.4. 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;
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10.2.3.2. Certidão expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, com data de
emissão de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura dos
envelopes;

10.2.4.1. Tratando-se de Sociedade Empresária em que tenha ocorrido alteração
contratual, deverão ser apresentados o Contrato Social e todas as alterações, com
respectivos registros na Junta Comercial, ou o Contrato Social consolidado
devidamente registrado, também na Junta Comercial.
10.2.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
10.2.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
10.2.8. Os documentos relacionados nos subitens 10.2.1 a 10.2.6, não precisarão constar
do "ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", caso tenham sido apresentados
para o credenciamento neste Pregão.
10.3. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:
10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à
sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com
o objeto do certame, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo
de entrega dos envelopes.
10.3.2. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e Prova de Regularidade
para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão unificada expedida Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com
prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes
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10.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão em
relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do
domicílio ou sede da licitante, com prazo de validade em vigor na data de encerramento
do prazo de entrega dos envelopes
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10.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por
meio do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedida pela Caixa Econômica
Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento denominado “Situação de Regularidade do
Empregador”, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de
entrega dos envelopes;
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10.3.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão em
relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante,
com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos
envelopes
10.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida
pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br ou www.trt2.jus.br),
conforme Lei nº 12.440 de 07/07/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011,
com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos
envelopes;
10.3.7. No caso de MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP),
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) e equiparados convocadas para assinar o contrato
ou retirar instrumento equivalente, que à data da licitação não estiver em regular situação
com a regularidade fiscal e trabalhista, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para
sua regularização, prorrogável por igual período, a contar da convocação;
10.7.8.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do
art. 43, da LC nº 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação
10.4. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
10.4.1. No mínimo 01 (um) Atestado de fornecimento, que comprove a Aptidão,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a licitante já
ter executado a qualquer tempo, fornecimentos compatíveis e com características
semelhantes com o objeto desta licitação.
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10.5.1.1. Estão dispensadas da apresentação da Certidão negativa de falência de
que trata o subitem anterior as licitantes em processo de recuperação judicial,
desde que apresentem certidão emitida pela instância judicial que certifique sua
aptidão econômica para tal mister.
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10.5. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:
10.5.1. Certidão negativa de pedido de concordata, falência e recuperação judicial
expedida pelo distribuidor da sede da licitante, emitida no período de até 90
(noventa) dias anteriores à data fixada para a entrega dos envelopes;
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10.6. Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz;
10.6.1. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome
e com o CNPJ da filial e, dentre estes os documentos que em razão da centralização e
certidão conjunta, deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz que
abrangerá todas as suas filiais;
10.6.2. Se a licitante for a matriz e a fornecedora dos bens a filial, os documentos deverão
ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, salvo os
documentos que em razão da centralização e certidão conjunta deverão ser apresentados
em nome e com CNPJ da matriz que abrangerá todas as suas filiais.
10.7. Outras Comprovações
10.7.1. Declaração, impressa em papel timbrado da Empresa da inexistência em seu
quadro de pessoal de menores, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal, devidamente assinada pelo representante legal e com firma da
assinatura reconhecida em cartório, conforme modelo do ANEXO VI;
10.7.2. Declaração, impressa em papel timbrado da Empresa, de que não possui
dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores
da Administração Direta ou Indireta, referente ao artigo 9º, inciso III, da lei nº
8.666/93, devidamente assinada pelo representante legal e com firma da assinatura
reconhecida em cartório, conforme modelo do ANEXO VIII;
10.8. Para efeito de habilitação serão aceitos “protocolos de solicitação de renovação de
documento”, em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
Entretanto, os mesmos NÃO SERÃO ACEITOS para efeito de celebração de contrato, que só
deve ocorrer após a apresentação dos documentos requeridos no ato convocatório.
10.9. Os documentos apresentados e aceitos por ocasião do credenciamento estão
dispensados de nova apresentação, juntamente com os documentos da habilitação.
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11.1.1. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, no prazo de até 1 (um) dia
útil, a contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital,
por escrito e encaminhadas por meio eletrônico ao consulente.
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11. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:
11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o
ato convocatório do pregão e seus anexos, devendo enviá-los ao endereço eletrônico
licitação@anhanguera.outlook.br. para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à
data fixada para recebimento das propostas, os pedidos de esclarecimentos serão recebidos
apenas via e-mail.

11.1.2. A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será
encaminhada
por
e-mail
aos
interessados
ou
divulgado
no
site
www.anhanguera.go.gov.br. (Caso o Pregoeiro julgue ser pertinente).
11.1.3. No caso de ausência de solicitação de esclarecimentos pressupõe-se que os
elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não
cabendo, portanto, qualquer reclamação posterior.
12. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL:
12.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de
até 3 (três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
12.1.1. As medidas referidas no subitem 12.1 deverão ser formalizadas por meio de
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente
protocolado no endereço e horário constantes no preâmbulo do Edital, não sendo
admitida a impugnação do Edital via e-mail.
12.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida
pela autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um) dia
útil, a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que,
além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.
12.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que
implique em modificações do ato convocatório do PREGÃO, além das alterações
decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação
de nova data para a realização do certame.
13. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS:
13.1. O Pregoeiro examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências fixadas no
item 7.
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13.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o valor,
o Pregoeiro elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao
critério do menor preço.
14. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
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13.1.1. O exame envolvendo os objetos ofertados implicará na constatação da
conformidade dos mesmos com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos
para atendimento das necessidades do órgão licitante.
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14.1. Será desclassificada a PROPOSTA que:
a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente
apresentação;
b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
c) Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
d) Apresentar preços simbólicos ou de valores zero, incompatíveis com os preços de mercado;
e) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48 da Lei nº 8.666/93;
e.1) Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.
e.2) Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93.
15. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:
15.1. Para efeito de oferecimento de lances verbais, o Pregoeiro selecionará, sempre com base
na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e
todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%
(dez por cento) àquela de menor preço.
15.1.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a
previsão estabelecida no subitem 15.1 o Pregoeiro selecionará, sempre com base
na classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente
superiores, quando houver, para que as suas proponentes participem dos lances
quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a
previsão estampada no subitem 15.1.2;
15.1.1.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão,
também para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer
lances, as seguintes regras:
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b) Todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se
houver.
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a) Proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10%
(dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3
(três) propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 15.1, ou;

15.1.2. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 15.1.1.1,
letras “a” e “b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória
das proponentes empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por
meio de sorteio; cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá
oferta/lance.
15.1.3. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o
Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para
melhor avaliação das regras edilícias, das limitações de mercado, envolvendo
quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do
PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as
hipóteses, a inexistência de prejuízos ao órgão licitante.
16.
OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:
16.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes participantes que poderão oferecer
ofertas e lances verbais, dar-se-á início ao oferecimento de lances verbais, que deverão ser
formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
16.2. O Pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento
de lances verbais, de forma sequencial, a partir do proponente da proposta de maior preço e
as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor
preço será a última a ofertar lance verbal. Havendo propostas escritas empatadas, a ordem
sequencial de convocação para lances é a de credenciamento.
16.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
as penalidades deste Edital.
16.4. Quando convocado pelo Pregoeiro, a desistência da proponente de apresentar lance
verbal implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada
para a classificação final.
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16.7. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na
ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento do(s) lance(s),
sempre com base no último preço/lance apresentado, a Pregoeira examinará a aceitabilidade
do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente
a respeito.
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16.5. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver
disponibilidade para tanto por parte das proponentes.
16.6. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as
proponentes declinarem da correspondente formulação.

16.8. A Pregoeira decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor
preço, para que seja obtido preço melhor.
16.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o Pregoeiro verificará a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
16.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade
do objeto e do preço, também é facultado ao Pregoeiro negociar com a proponente da
proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor.
17.
DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
17.1. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) e equiparados nos termos do artigo
48 da Lei Complementar nº 123/2006.
17.1.1. Quando da participação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte
(EPP) ou equiparados no certame, será assegurada a sua preferência de contratação,
obedecendo ao critério de desempate para o intervalo de até 5% (cinco por cento)
superior a proposta mais bem classificada, somente se a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme §1º e 2º do art.44 e art.45 da Lei Complementar nº123/2006, que serão
convocadas no certame, após a fase de lances, e terão o prazo de 05 (cinco) minutos
para apresentar nova proposta, sob pena de preclusão, obedecendo a ordem de
classificação.
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17.1.1.2. Para aplicação do disposto no item 17.1.2 e seguintes e, em
cumprimento à Instrução Normativa – IN nº 0008/2016 do TCM/GO, que
estabelece orientações aos Municípios Goianos sobre a aplicação da Lei
Complementar nº 126/2006 na realização de procedimentos licitatórios, em
especial à norma contida em seu art. 2º, §1º, inciso II, considera-se Microempresa
(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) e
sociedades cooperativas de consumo sediadas local ou regionalmente, os
municípios da Região do Sudeste Goiano, conforme definido pelo Instituto
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17.1.1.1. Ainda, quando da participação no certame de Microempresa (ME),
Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI),
agricultura familiar, produtor rural, pessoa física e sociedades cooperativas de
consumo sediadas local ou regionalmente, será assegurada a preferência de
contratação, justificadamente, quando sua proposta for igual ou até o limite de
10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006 e respectivas alterações e Decreto Federal nº 8.538/2015.

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, compreendendo os municípios de
Ipameri, Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba, Nova Aurora, Goiandira, Catalão,
Ouvidor, Três Ranchos, Davinópolis, Anhanguera e Cumari.
17.1.2. A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP) sediada local ou
regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora da licitação, situação em que está adjudicando o objeto em seu
favor.
17.1.3. Na hipótese da não contratação da Microempresa (ME) ou da Empresa de
Pequeno Porte (EPP) sediada local ou regionalmente com base no item 17.1.2, serão
convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrarem na situação do item
17.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
17.1.4. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta e
lance inferior pela Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme o
caso, no prazo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento de lances a contar da
convocação do Pregoeiro, ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta
originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame.
17.1.5 O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no
presente edital, somente se aplicará na hipótese de a proposta inicial não ter sido
apresentada por Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). Havendo
equivalência de valores no intervalo estabelecido no subitem 17.1 será realizado sorteio
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e
apresentar nova proposta.
17.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (ME) e Empresas
de Pequeno Porte (EPP) sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
17.2.1. Entende-se por empate:
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17.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder
será da seguinte forma:
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17.2.1.1. Quando as propostas apresentadas pelas Microempresas (ME), Empresas
de Pequeno Porte (EPP) ou equiparados forem iguais ou até cinco por cento (5%)
superiores ao melhor preço apresentados pelas licitantes que não se enquadram
na descrição da LC 123/06.
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17.3.1. As MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP),
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) e equiparados mais bem classificadas
poderão apresentarem propostas de preços inferiores àquelas consideradas
vencedoras do certame, devendo tais propostas serem registradas, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
17.3.2 Não ocorrendo a contratação da MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI),
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) e
equiparados, na forma do inciso I do caput do art. 45, da LC nº 123/2006, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2º
do art. 44 da LC nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
17.3.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MICROEMPRESAS
(ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS (MEI), EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(EIRELI) e equiparados que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art.
44 da LC nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência.
17.3.4 O direito de preferência das MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI),
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) e
equiparados será instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da
fase de negociação.
17.3.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do art. 44
da LC nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020
Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265
CNPJ 01.127.430/0001-31- Email licitacao.anhanguera@outlook.com

Av.

Página

17.4. As MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP),
MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS
(MEI),
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) e equiparados, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de

23

17.3.6. O disposto no art. 44 da LC nº 123/2006, somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por MICROEMPRESAS (ME),
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
(MEI), EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) e
equiparados.

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art.
43 da LC nº 123/2006.
18. RECURSO ADMINISTRATIVO:
18.1. Dos atos praticados pela Administração caberá recurso, nos termos descritos neste
Edital.
18.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação
das razões do recurso, conforme preceitua o Art.4º, inc.XVIII, Lei Federal 10.520/2002
18.3. Na hipótese do subitem anterior, as demais licitantes ficarão imediatamente intimadas a
apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
18.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
18.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
18.6. Decididos os recursos, o Prefeito fará a adjudicação do objeto da licitação a licitante
vencedora e homologará o procedimento licitatório, após o que a adjudicatária será
convocada para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
18.7. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
18.8. Não havendo interesse na interposição de recursos, as licitantes renunciarão
expressamente seu direito de recorrer.
19. ADJUDICAÇÃO:
19.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte
das proponentes, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao Pregoeiro
adjudicar os objetos do certame às proponentes vencedoras.
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19.2. Existindo recursos e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão dos
mesmos, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação dos objetos do certame
às proponentes vencedoras.
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19.3. A adjudicação será realizada através do Menor Preço, julgamento por Item.
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20. HOMOLOGAÇÃO:
20.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.
20.1.1. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação das
proponentes adjudicatária para assinar a ata detentora/contrato, respeitada a validade de
suas propostas.
21. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:
21.1. O resultado final do PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS será
publicado no sítio eletrônico oficial do município, no átrio oficial do órgão licitante e em jornal
de circulação.
22.
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, encerrando o seu prazo antecipadamente com o exaurimento das quantidades
licitadas.
22.2. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, havendo mútuo interesse,
poderão ser prorrogados por acordo entre as partes, através de termo aditivo, se enquadrado
nos permissivos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
23. DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA
23.1. Da contratação
23.1.1. A vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar após a emissão da ordem de fornecimento, junto a Prefeitura Municipal de
Anhanguera;
23.1.2. O prazo concedido para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado por igual
período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte e, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração, pelo prazo máximo permitido em lei;

23.2. Da execução do contrato e da fiscalização
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23.1.4. As obrigações decorrentes da presente licitação estão previstas neste Edital,
observando-se os termos da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, os
termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
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23.1.3. Se a vencedora se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a
assinar o contrato, dentro do prazo previsto no Edital, caracterizará o descumprimento
total da obrigação, decaindo o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei 8.666/93, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei
8.666/93;

23.2.1. O fornecimento dos combustíveis deverão ser realizados na sede da empresa
vencedora e poderá ocorrer somente após a assinatura do respectivo contrato;
23.2.2. Devido o Município de Anhanguera não contar com postos de combustível
nem com tanque capaz de armazenar combustível, será admitido apenas
participação dos postos situados num raio de no máximo 20 Km de distância, pois
abastecimento em local com maior distância não se tornaria vantajosa para
Município.

e
a
o
o

23.2.3. O fornecimento dos combustíveis deverão estar disponíveis nos horários
compreendidos entre 06:00hr às 22:00hr, todos os dias da semana, inclusive aos
feriados, devendo a empresa contratada deixar telefone para contato na hipótese de
haver a necessidade de realizar abastecimento em horário diverso ao informado nesse
subitem.
23.2.4. O abastecimento ocorrerá somente mediante apresentação de Requisição.
23.2.5. O abastecimento em galões só poderá ser realizado se este for apropriado para o
transporte do líquido inflamável, devendo para tanto este ser certificado pelo órgão
regulamentador.
23.2.6. Os produtos deverão ser de boa qualidade, para não danificar os veículos e
maquinários pertencentes ao Município de Anhanguera, o Gestor do contrato reservase do direito de sempre que achar necessário, exigir testes para comprovar a qualidade
do produto.
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23.2.8. A fiscalização e acompanhamento do cumprimento do fornecimento licitado
ficará a cargo do órgão contratante, que designara um gestor representante da
administração, sendo que a substituição de deste poderá se dar mediante nova portaria
a ser anexada aos autos;
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23.2.7. Caberá ao Município de Anhanguera, bem como, ao Chefe de Compras, ou às
suas ordens, a responsabilidade de gerenciar a compra, na parte que os couber,
fiscalizando e controlando a entrega dos combustíveis, que deverá ser exclusivamente
no interesse da Administração, verificando se no seu desenvolvimento estão sendo
observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito
de rejeitar o recebimento do objeto que, a seus critérios, não for considerado
satisfatório.
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23.2.9. A fiscalização por parte dos órgãos responsáveis não eximirá a empresa
Contratada das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar
ao município ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários na execução do
contrato.
23.3.

Dos Pagamentos

23.3.1. O pagamento deverá ser efetuado através de transferência eletrônica e/ou
ordem de pagamento/cheque nominal, conforme legislação vigente, mediante apresentação
das Notas Fiscais, devidamente atestada pelo Setor competente, em letra bem legível, sem
rasuras, juntamente com comprovantes de regularidade fiscal.
23.3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de
liquidação de pagamento e não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora,
referente a entrega efetiva de cada parcela de compra, através de transferência eletrônica,
conforme legislação vigente, mediante apresentação de Notas Fiscais, devidamente atestadas
pelo Setor competente, em letra bem legível, sem rasuras, juntamente com comprovantes de
regularidade fiscal
23.3.3. Ao contratante reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à
empresa contratada os valores correspondentes às multas que eventualmente forem
aplicadas por descumprimento de cláusulas constantes deste edital e do contrato.
23.4.

Dos Preços

23.4.1. O valor global estimado da contratação é no montante de R$ 2.015.403,87
(dois milhões, quinze mil, quatrocentos e três reais e oitenta e sete centavos), cujo valor
médio por item consta do Mapa de Cotação subscrito pelo Departamento de Compras e
Suprimentos, conforme a média obtida através sobre o preço médio mensal dos combustíveis
praticados pelos postos revendedores dos municípios de Cumari, Goiandira e Catalão.
23.5.

Dos recursos orçamentários e financeiros

23.5.1. Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação
orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de empenho,
autorização de fornecimento, ou outro documento equivalente.
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23.6. Obrigações da Contratante:
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23.6.1. São obrigações da Contratante:
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23.6.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
23.6.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
23.6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
combustíveis recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e
da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
23.6.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
ou corrigido;
23.6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;
23.6.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
23.6.1.7. O Município de Anhanguera-Go não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
23.7. Obrigações da Contratada
23.7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
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23.7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
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23.7.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade;
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23.7.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério do
Município de Anhanguera, reparar, corrigir, remover ou reconstruir às suas expensas
no prazo máximo de 06 (seis) horas, o produto com avaria ou defeitos;
23.7.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital,
o objeto com avarias ou defeitos;
23.7.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
23.7.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
23.7.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, carretos, carga, descarga, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham incidir na execução do contrato;
23.7.9. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
24. DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
24.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal de Anhanguera,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar qualquer dos atos contemplados no artigo 7º
da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, publicada no DOU de 18.07.2002.
a) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência
das demais cominações legais contempladas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, publicada no
DOU de 22.06.1993.
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24.3. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
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24.2. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, as proponentes
ficarão sujeitas, ainda à composição das perdas e danos causados à Administração e
decorrentes de sua inadimplência, bem como arcarão com a correspondente diferença de
preços verificada em nova contratação, na hipótese das proponentes classificadas não
aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

24.4. Qualquer penalidade deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal ou a declaração de
idoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas dos Municípios.
24.5. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido
com o município de Anhanguera, as sanções administrativas aplicadas ao contratado,
garantidas à prévia defesa, serão aquelas previstas no Termo de Referência e Contrato.
24.6. Caso a Empresa pratique preços realinhados sem a devida aprovação do ao município de
Anhanguera ou não efetue o fornecimento durante o período de análise de eventual pedido
de realinhamento, a mesma estará sujeita a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do
valor global do fornecimento e/ou cancelamento do preço registrado.
24.7. O montante da multa poderá, a critério do município de Anhanguera, ser cobrado de
imediato ou compensado com valores de pagamentos devidos ao fornecedor,
independentemente de qualquer notificação.
24.8. A Empresa, que participando do certame for declarada vencedora, e após a assinatura
do contrato, venha a desistir ou não efetue os fornecimentos de acordo com os termos do
edital ficará proibida de participar de novas licitações no Município por um período de 12
(doze) meses.
24.9. Independente da apuração de responsabilidade e da incidência da multa prevista nos
itens anteriores, o município de Anhanguera poderá aplicar as demais penalidades previstas
no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, ocorrendo inadimplência contratual, notadamente na
circunstância abaixo:
24.9.1. Fornecimento dos produtos em padrão/qualidade inferior ou diferente ao
constante da proposta.
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25.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será ao final da própria sessão de
abertura e julgamento ou em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da
convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do
término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito
pela Administração.
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25. DA FORMALIZAÇÃO, VIGÊNCIA, RESCISÃO E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
25.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor ou sócio
da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou
contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

25.3. A vencedora que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no
prazo fixado dela será excluída.
25.4. Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 25.2 ou havendo
recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis.
25.5. A Ata de Registro de Preços referente ao PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE
PREÇOS N° 002/2019, terá validade a contar da data da publicação de seu extrato, que será
publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, no Diário Oficial da União (quando necessário)
e a sua íntegra, após assinada e homologada, disponibilizada no site oficial do Município de
Anhanguera - GO, durante sua vigência.
25.6. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.
26. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
26.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada em decorrência deste
Pregão será a Secretaria Municipal de Administração, Governo e Planejamento, responsável
pelo seu gerenciamento.
26.2. O órgão participante da Ata de Registro de Preços a ser firmada em decorrência deste
Pregão, o Município de Anhanguera com sua Secretaria Municipal Administração, Governo e
Planejamento.
27. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
27.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão
Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada
à vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº
8.666/93 e demais normas em vigor e respectivas atualizações.
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27.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
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27.2. Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.

27.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto Federal nº
7.892/2013, deverão seguir as orientações do Decreto Federal 9.488/18.
27.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da
Ata.
27.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
28. DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
28.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito pela Administração,
independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com
ampla defesa, quando:
28.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
28.1.2. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela
Administração;
28.1.3. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
28.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços;
28.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior aquele praticado no mercado;
28.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
28.1.7. No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da
empresa Fornecedora;
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28.1.8. Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações
assumidas pela empresa detentora.
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28.2. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida pela Detentora, quando:
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28.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força
maior.
28.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes
do pedido de fornecimento pela contratante.
28.4. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de
Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente,
com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante
formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78
da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida à conveniência administrativa.
28.5. Poderá ainda ser rescindidos por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela
Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à
CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação
pertinente.
28.6. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de
qualquer natureza.
28.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos
que deram origem ao Registro de Preços;
28.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação
será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.

29.3. A apresentação das propostas implicará à plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020
Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265
CNPJ 01.127.430/0001-31- Email licitacao.anhanguera@outlook.com

Av.

Página

29.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
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29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
29.1. Quem, convocado a celebrar o contrato não o fizer, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e
demais cominações legais.

29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o
do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente da
Prefeitura Municipal de Anhanguera.
29.5. O Prefeito poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público,
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
29.6. É facultada a Prefeitura Municipal de Anhanguera - GO, quando a licitante vencedora
deixar de prestar o fornecimento objeto da presente licitação, convocar as licitantes
remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pela 1º (primeira) classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a
licitação independentemente das penalidades às quais a licitante está sujeita.
29.7. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
conforme art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93.
29.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
29.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
29.10. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento
das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
29.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará
está transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário,
anteriormente estabelecidos.
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29.13. No decorrer do procedimento, o Pregoeiro poderá solicitar a análise e manifestação da
Procuradoria Jurídica do Município quando houver dúvida acerca da legalidade de
determinado ato ou providências.
29.14. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o Juízo da Comarca de CUMARI - GO.
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29.12. Aos casos omissos aplicar-se-á as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/2002
e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, bem como as demais legislações correlatas.

Anhanguera/GO, 29 de janeiro de 2019.
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CLEITON CÉSAR GOMES.
Pregoeiro.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Aquisição de combustível (gasolina comum, diesel comum, diesel s10 e etanol) para

abastecimento da frota de veículos e maquinários da frota do Município de Anhanguera-Go.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Os Combustíveis serão utilizados para atender as necessidades de abastecimentos dos
veículos e maquinários do município de Anhanguera-Go, sendo utilizado no transporte
escolar, transporte de pacientes para tratamento de saúde, no transporte de funcionários
para desempenharem suas tarefas diárias e nos maquinários que são utilizados diariamente
na limpeza das vias públicas.
3. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, encerrando o seu prazo antecipadamente com o exaurimento das quantidades
licitadas.
3.2. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, havendo mútuo interesse,
poderão ser prorrogados por acordo entre as partes, através de termo aditivo, se enquadrado
nos permissivos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
4. MODO DE ADJUDICAÇÃO
4.1. A Adjudicação será realizada através do Menor Preço, Julgamento por Item.

5. DO QUANTITATIVO
O quantitativo indicado na tabela abaixo é estimado em função do consumo médio de
cada veículo/equipamento.
5.1.

1

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
GASOLINA COMUM – Automotiva, aspecto
físico límpido e isento de impurezas, de
acordo com a legislação vigente contida no

MDA

QUANT.

V. LITRO
R$

V. TOTAL R$

LT

176.447,24

R$ 4,557

R$ 804.011,26
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ITEM
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Quantitativo total

regulamento técnico da ANP

2

OLEO DIESEL COMUM - Automotivo, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

242.226,40

R$ 3,539

R$ 857.319,97

3

OLEO DIESEL S10 - Automotivo, de acordo
com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

54.874,65

R$ 3,643

R$ 199.890,06

4

ETANOL - Automotiva, aspecto físico límpido
e isento de impurezas, de acordo com a
legislação vigente contida no regulamento
técnico da ANP.

LT

50.896,54

R$ 3,029

154.182,59

5.2. Das Cotas:
COTA RESERVADA 20%
ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

MDA

QUANT.

V. LITRO
R$

V. TOTAL R$

1

GASOLINA COMUM – Automotiva, aspecto
físico límpido e isento de impurezas, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

35.289,45

R$ 4,56

R$
804.011,26

2

OLEO DIESEL COMUM - Automotivo, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

48.445,28

R$ 3,54

R$
857.319,97

3

OLEO DIESEL S10 - Automotivo, de acordo
com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

10.974,93

R$ 3,64

R$
199.890,06

4

ETANOL - Automotiva, aspecto físico límpido
e isento de impurezas, de acordo com a
legislação vigente contida no regulamento
técnico da ANP.

LT

10.179,31

R$ 3,03

154.182,59
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ITEM
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COTA PRINCIPAL

Av.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

MDA

1

GASOLINA COMUM – Automotiva, aspecto
físico límpido e isento de impurezas, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

OLEO DIESEL COMUM - Automotivo, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

OLEO DIESEL S10 - Automotivo, de acordo
com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

ETANOL - Automotiva, aspecto físico
límpido e isento de impurezas, de acordo
com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP.

LT

2

3

4

QUANT.

V. LITRO
R$

V. TOTAL R$

R$ 4,56

R$
804.011,26

R$ 3,54

R$
857.319,97

R$ 3,64

R$
199.890,06

R$ 3,03

154.182,59

141.157,79

193.781,12

43.899,72

40.717,23

5.3. Os Valores constantes na planilha de estimativa de preço foram extraídos através de

pesquisa de mercado realizada junto aos Postos de Combustível dos municípios de Cumari,
Goiandira e Catalão.
6. DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
6.1. A vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar após a
emissão da ordem de fornecimento, junto a Prefeitura Municipal de Anhanguera;
6.2. O prazo concedido para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado por igual período,
quando solicitado durante o seu transcurso pela parte e, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Administração, pelo prazo máximo permitido em lei;
6.3. Se a vencedora se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar o
contrato, dentro do prazo previsto no Edital, caracterizará o descumprimento total da obrigação,
decaindo o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, além
de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei 8.666/93;
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6.5. O fornecimento dos combustíveis deverão ser realizados na sede da empresa vencedora e poderá
ocorrer somente após a assinatura do respectivo contrato;
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6.4. As obrigações decorrentes da presente licitação estão previstas neste Edital, observando-se os
termos da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, os termos da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores.

Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020
Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265
CNPJ 01.127.430/0001-31- Email licitacao.anhanguera@outlook.com

Av.

6.6. Devido o Município de Anhanguera não contar com postos de combustível e nem com tanque
capaz de armazenar combustível, será admitido apenas a participação dos postos situados num raio de
no máximo 50 Km de distância, pois o abastecimento em local com maior distância não se tornaria
vantajosa para o Município.
6.7. O fornecimento dos combustíveis deverão estar disponíveis nos horários compreendidos entre
06:00hr às 22:00hr, todos os dias da semana, inclusive aos feriados, devendo a empresa contratada
deixar telefone para contato na hipótese de haver a necessidade de realizar abastecimento em horário
diverso ao informado nesse subitem.
6.8.

O abastecimento ocorrerá somente mediante apresentação de Requisição.

6.9. O abastecimento em galões só poderá ser realizado se este for apropriado para o transporte do
líquido inflamável, devendo para tanto este ser certificado pelo órgão regulamentador.
6.10. Os produtos deverão ser de boa qualidade, para não danificar os veículos e maquinários
pertencentes ao Município de Anhanguera, o Gestor do contrato reserva-se do direito de sempre que
achar necessário, exigir testes para comprovar a qualidade do produto.
6.11.
Caberá ao Município de Anhanguera, bem como, ao Chefe de Compras, ou às suas ordens, a
responsabilidade de gerenciar a compra, na parte que os couber, fiscalizando e controlando a entrega
dos combustíveis, que deverá ser exclusivamente no interesse da Administração, verificando se no seu
desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos,
reservando-se o direito de rejeitar o recebimento do objeto que, a seus critérios, não for considerado
satisfatório.
6.12.
A fiscalização e acompanhamento do cumprimento do fornecimento licitado ficará a cargo
do órgão contratante, que designara um gestor representante da administração, sendo que a
substituição de deste poderá se dar mediante nova portaria a ser anexada aos autos;
6.13. A fiscalização por parte dos órgãos responsáveis não eximirá a empresa Contratada das
responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar ao município ou a terceiros,
por culpa ou dolo de seus funcionários na execução do contrato.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do
setor responsável pela fiscalização da Nota Fiscal e da fatura apresentada, ficando assegurado
o prazo máximo 05 (cinco) dias para a emissão de tal manifestação.
7.2. A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no edital,
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contrato e legislação vigente.
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1.
A Contratante, durante a vigência do contrato, compromete-se a:
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8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos combustíveis recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
8.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
8.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
8.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.1.7. O Município de Anhanguera-Go não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;

9.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital, o objeto
com avarias ou defeitos;
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9.1.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério do Município
de Anhanguera, reparar, corrigir, remover ou reconstruir às suas expensas no prazo máximo
de 06 (seis) horas, o produto com avaria ou defeitos;
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9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
9.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, carretos, carga, descarga, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execução do
contrato;
9.1.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
10. PENALIDADES
10.1. Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a
Administração poderá aplicar à Contratada as penalidades previstas no instrumento editalício
e contratual, conforme art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e art. 7° da Lei 10.520/2002.

Anhanguera-Go, __ de ________ de 2019.
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Lourival Vieira dos Santos
Secretario Municipal de Administração, Governo e Planejamento
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ANEXO II
Proposta de Preços
(Impresso em papel timbrado da empresa)

MODELO DE PROPOSTA PARA COTA PRINCIPAL
Pregão Presencial - SRP nº 002/2019
Nome da Empresa Participante:
Local e Data:
Razão Social:
CNPJ nº
Referências Bancárias para pagamento: Conta nº
Endereço Completo:
Telefone:
Dados
do Nome:
Representante
Endereço:
Legal
Profissão:
E-mail:

Agência

Banco

RG nº
Tel.:

CPF nº
Tel.:

COTA PRINCIPAL
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

MDA

1

GASOLINA COMUM – Automotiva, aspecto
físico límpido e isento de impurezas, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

2

OLEO DIESEL COMUM - Automotivo, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

OLEO DIESEL S10 - Automotivo, de acordo
com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

ETANOL - Automotiva, aspecto físico
límpido e isento de impurezas, de acordo
com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP.

LT

V. TOTAL R$

141.157,79

193.781,12

43.899,72

40.717,23
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4

V. LITRO
R$
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QUANT.
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COTA RESERVADA 20%
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

MDA

QUANT.

1

GASOLINA COMUM – Automotiva, aspecto
físico límpido e isento de impurezas, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

35.289,45

2

OLEO DIESEL COMUM - Automotivo, de
acordo com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

48.445,28

3

OLEO DIESEL S10 - Automotivo, de acordo
com a legislação vigente contida no
regulamento técnico da ANP

LT

10.974,93

4

ETANOL - Automotiva, aspecto físico límpido
e isento de impurezas, de acordo com a
legislação vigente contida no regulamento
técnico da ANP.

LT

10.179,31

V. LITRO
R$

V. TOTAL R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor total por extenso)
Declaramos que:
a) O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da entrega das propostas e excluídos
os prazos recursais previstos na legislação em vigor, estendendo-se ao prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, expediente, fretes, descargas,
seguros, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste
edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
a)Temos capacidade técnico-operacional para prestar o fornecimento do(s) produto(s) para o(s) qual(is) apresentamos nossa
proposta.
_________________, __ de _________ de 2019.
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___________________________________________
Assinatura e Carimbo CNPJ da Proponente
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ANEXO III
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº 002/2019 - Sistema de
Registro de Preços - SRP.
Tipo: Menor Preço Por Item.

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL
COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE
ANHANGUERA-GO.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº
...................................., com sede administrativa na ..........................................................,
Anhanguera - GO, neste ato representada por seu Gestor, Sr. ____________, portadora do
RG nº ___ e do CPF nº _____, residente e domiciliado ___________, Anhanguera - GO,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE. Considerando o julgamento da
licitação na modalidade de Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº
002/2019, publicada em ____/___/2019, processo administrativo nº 697/2018, RESOLVE
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei
Complementar nº 123/2006, no Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº
7.892/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014, Decreto Federal nº 8.538/2015, e,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e em conformidade com
as disposições a seguir:

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial - SRP nº
002/2019, na forma da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1.993, e Ato de Ratificação dos Órgãos Participantes através de seus respectivos gestores, conforme
Termo de Homologação de ______/______/2019, do qual passa a fazer parte integrante está Ata de
Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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DO FUNDAMENTO LEGAL

Av.

1.1. O Objeto desta Ata de Registro de Preços é para futura eventual aquisição de combustíveis
(Gasolina. Etanol, Diesel Comum e Diesel S-10), de forma parcelada, destinados ao abastecimento dos
veículos e Maquinários pertencentes ao Município de Anhanguera- Goiás, em conformidade com as
especificações contidas no Edital do Pregão Presencial - SRP nº 002/2019 e seus Anexos.
1.2. A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado
constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da
empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social,
acompanhados de cédula de identidade.
2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações,
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial - SRP nº 002/2019, terá seu extrato
publicado Diário Oficial do Estado de Goiás, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será
disponibilizada no site oficial do Município de Anhanguera - GO durante sua vigência.
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão
superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para
negociar o novo valor.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO
3.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as
necessidades e conveniências do CONTRATANTE:
a) O abastecimento será realizado diretamente nas bombas de combustível do
CONTRATADO, no endereço indicado na proposta;
b) O CONTRATANTE encaminhará seus veículos oficiais até o posto de abastecimento,
dentro do horário de funcionamento deste, o qual não poderá ser inferior ao intervalo de horário das
06:00 (seis) às 22:00 (vinte e duas) horas;
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d) A “Autorização de Fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as
informações relativas ao abastecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o
fornecimento.
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c) O CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Autorização de
Fornecimento”, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado pelo Município de
Anhanguera - Goiás;

3.2. Da entrega:
3.2.1. Os Combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao
produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não
permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos
autorizados em sua composição.
3.3. Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, como tributos, embalagens, fretes,
seguros, encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir no preço
proposto, por conta da empresa contratada.
3.4. Os itens objetos deste PREGÃO serão fornecidos em perfeitas condições de uso, nos exatos
termos das contratações levadas a efeito durante a vigência do contrato, sem qualquer despesa
adicional, inclusive para efeito simultâneo ou posterior verificação, conforme o caso, da
compatibilidade com as especificações pactuadas, especialmente quanto à qualidade, quantidade,
testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento.
3.5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade das proponentes adjudicatárias, nos
termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e contrato dela decorrentes.
3.6. Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª (primeira) qualidade.
3.7. Quando do fornecimento dos produtos pela licitante vencedora for detectado que o mesmo não
apresenta características e especificações, conforme exigidos no edital e/ou não apresentem 1ª
(primeira) qualidade, o licitante deverá substituí-los por outros que atendem a Administração Pública,
sem ônus adicionais.
3.8. Os produtos que estiverem em desacordo com as especificações não serão recebidos, devendo a
empresa responder pelas divergências detectadas repondo os itens em desacordo no prazo máximo de
06 (seis) horas, e, se for o caso, arcar com as penalidades aplicáveis previstas em lei.
3.9. A empresa vencedora deverá cumprir rigorosamente os horários programados pelo Município de
Anhanguera, para entrega dos itens licitados.
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3.11. Os elementos (produtos) referentes a cada um dos ITENS deverão estar de acordo com os
padrões brasileiros vigentes e normas técnicas aplicáveis aos produtos, em especial às normas e regras
da ANP - Agência Nacional de Petróleo, com garantia do fornecedor, observado a sua qualidade.
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3.10. A empresa deverá permitir, em qualquer tempo, visitas técnicas em suas dependências, por
funcionários técnicos designados pelo Município de Anhanguera - Goiás, com a finalidade de avaliar as
condições de armazenagem dos produtos em questão, que deverá estar de acordo com a legislação
em vigor e acatar a conclusão do laudo final elaborado, submetendo-se às penalidades previstas e/ou
tomando as providências necessárias, se for o caso, para corrigir os pontos críticos e as irregularidades
levantadas.

3.12. Os produtos deverão ser fornecidos a partir da assinatura e publicação da Ata de Registro de
Preços até findar a vigência da mesma.
3.13. Não serão admitidas recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade
instalada.
3.14. Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO
deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo
máximo de 01 (uma) hora, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços
emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato
3.15. O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na nesta Ata
de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no ato convocatório, e ainda conforme rege a
Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento deverá ser efetuado através de transferência eletrônica e/ou ordem de
pagamento/cheque nominal, conforme legislação vigente, mediante apresentação das Notas Fiscais,
devidamente atestada pelo Setor competente, em letra bem legível, sem rasuras, juntamente com
comprovantes de regularidade fiscal.
4.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento e não
haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora, referente a entrega efetiva de cada parcela
de compra, através de transferência eletrônica, conforme legislação vigente, mediante apresentação
de Notas Fiscais, devidamente atestadas pelo Setor competente, em letra bem legível, sem rasuras,
juntamente com comprovantes de regularidade fiscal
4.2.1. Ao contratante reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à empresa
contratada os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de cláusulas constantes deste edital e do contrato.
4.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que
poderá ser compensada com os pagamentos pendentes, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
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4.5. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar
o trâmite de recebimento e fornecimento dos produtos e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
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4.4. Cada Nota Fiscal deverá vir acompanhada, para liquidação, de Certidão Negativa de Tributos e
Certidão Negativa de Dívida Ativa emitida pela Secretaria de Finanças.

CLÁUSULA QUINTA- DOS ENCARGOS
5.1. Nos valores registrados quanto aos produtos a serem fornecidos, incluem-se todos e quaisquer
encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.
CLÁUSULA SEXTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS
6.1. Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação
orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de empenho, autorização de
fornecimento, ou outro documento equivalente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações:
7.1.1. DA FORNECEDORA/BENEFICIÁRIA:
a) Fornecer com pontualidade os produtos solicitados conforme solicitação/requisição de
abastecimento emitida pela contratante devidamente assinada por servidor competente para tal;
b) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da presente
Ata;
d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
e) Comunicar à Administração modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de
se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata;

7.2.1. As obrigações constantes na Ata de Registro de Preços não ficam prejudicadas com as as
obrigações das partes constantes no Edital de Licitação.
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7.2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA:
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que
não haja impedimento legal para o fato;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 65 da Lei nº
8.666/93;
c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas
no cumprimento desta Ata;
d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata;
h) Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para os fins previstos
nesta Ata;
i) Emitir requisição dos produtos solicitados para entrega.
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7.1.2. Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou
venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de
exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedora.

7.3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que
não haja impedimento legal para o fato;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 65 da Lei nº
8.666/93;
c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas
no cumprimento desta Ata;
d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
g) Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o
correto cumprimento de suas disposições.
h) Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:
8.1.1. Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo
administrativo com ampla defesa, quando:
8.1.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
8.1.1.2. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
8.1.1.3. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
8.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
8.1.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele
praticado no mercado;
8.1.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;

8.2. Pela Detentora quando:
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8.1.1.8. Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas
pela empresa detentora.
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8.1.1.7. No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa
Fornecedora;

8.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
8.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido
de fornecimento pela contratante.
8.4. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços
enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e
assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93,
contudo, sempre atendida à conveniência administrativa.
8.5. Poderá ainda ser rescindidos por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a
qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de
interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, ou
ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
8.6. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer
natureza.
8.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem
ao Registro de Preços;
8.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita
por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO
PARTICIPANTE
9.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência
da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993, no Decreto Federal nº
7.892/2013, no Decreto Federal nº 8.250/2014, Decreto Municipal nº 582/2017 e demais normas em
vigor e respectivas atualizações.
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9.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
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9.2. Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.

9.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22, do Decreto Federal nº
7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
9.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
9.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata.
9.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a
Detentora/Contratada às penalidades seguintes:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município de
Anhanguera - GO, pelo prazo de até 2 (dois) anos (art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e
da gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à
pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando,
para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será
proferido por Autoridade Superior na esfera municipal, mediante publicação no Diário Oficial do
Estado.
10.2. Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá em multa
diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.

10.5. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis.
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10.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo
administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver
dado causa.
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10.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da
obrigação não cumprida.

10.6. A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que
deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da
multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.
10.7. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades
cabíveis.
10.8. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades
previstas na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
11.1. O órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços é a Secretaria Municipal de Administração,
Governo e Planejamento do Município de Anhanguera - Goiás
11.2. São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, a prática
de todos os atos de controle e administração da Ata de Registro de Preço, nos termos do Decreto
Federal nº 7.892/2013, as seguintes obrigações:
a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as
especificações dos produtos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas;
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins
de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade
com aqueles registrados na ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse
em fornecer os produtos a outro(s) órgão da Administração Pública que externem a intenção de
utilizar a presente Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS QUANTIDADES TOTAIS ESTIMADAS PELOS ÓRGÃOS
PARTICIPANTES
12.1. As quantidades totais estimadas pelo órgão participante são as abaixo discriminadas:
QUANT.

UNID.

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

VALOR GLOBAL R$
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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DESCRIÇÃO
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ITEM
1...

13.1. Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes
na Lei nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006, no Decreto Federal nº 7.892/2013, no
Decreto Federal nº 8.250/2014, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993, respectivas atualizações e
demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo no Edital do Pregão Presencial - SRP
nº 002/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca
de Cumari - GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.2. Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas
testemunhas, para que produza os efeitos legais.
Anhanguera, GO, aos _____dias do mês de ______________ de 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ÓRGÃO GERENCIADOR

--------------------------------------------Órgão Participante

--------------------------------------------Órgão Participante

EMPRESAS
DETENTORAS DA ATA SRP

Testemunhas:
1. ________________________________________ CPF:________________________
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1. ________________________________________ CPF:________________________
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº ____/2019

“O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO
PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL
COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE
ANHANGUERA
GOIÁS,
FIRMADO
ENTRE
A
_______________________, ESTADO DE GOIÁS, E A EMPRESA
____________________ NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO
ESPECIFICADAS.”

Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado
aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede administrativa na XXXXXXXXXXXXX nº XXXX - Setor
XXXXXXXXXXX, CEP. XX.XXX-XXX, XXXXXXX/XX, neste ato representada por seu XXXXXXXXXXX, Sr(a).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX, portador(a) do CI/RR nº XXXXXXXXXXXXXX/XX e do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliada na XXXXXXXX, nº XXX, Setor XXXXXXXXX,
XXXXXXX/XX, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ______________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, com sede/endereço na
________________, Estado de _____, neste ato representada por __________, _________,
portador(a) do CPF nº __________ e da CI/RG nº ____________, residente e domiciliado(a) na
_________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, que em razão da proposta
vencedora do objeto do Pregão Presencial-SRP nº 002/2019, já Homologado e Adjudicado pelo senhor
Gestor do Poder Executivo, celebram entre si, o presente instrumento contratual, consoante as
seguintes cláusulas e condições:
Da fundamentação legal, vinculação e casos omissos: O presente contrato decorre de licitação na
modalidade Pregão Presencial, pelo Sistema de Registro de Preços, autuada sob o nº 002/2019, do tipo
menor preço por item, homologada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito em ____ de ________ de
2019, oriundo do Processo Administrativo nº 697/2018, estando às partes vinculadas ao Edital de
licitação e à proposta de preços vencedora, as quais sua execução, e especialmente os casos omissos,
estão sujeitos às normas do direito privado e a Lei nº 10.520/02 e 8.666/93(subsidiária), cujos termos
são irrevogáveis, bem como as cláusulas e às condições a seguir pactuadas.

Item Quant. Med.

Marca

Especificação dos

Preço

Preço Total
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2.1 - A CONTRATADA, por este instrumento contratual, deverá fornecer a CONTRATANTE os produtos
contratados, nos termos da Ata de Registro de Preços e conforme especificações e quantitativos
constantes do Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Edital de Pregão Presencial - SRP nº
002/2019 e seus anexos, e da Proposta de Preços vencedora, que de agora em diante integram
também este pacto contratual, independentes de sua transcrição, conforme especificado abaixo:
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Produtos

Unitário R$

R$

1...
VALOR TOTAL R$
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (_____________).
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento deverá ser efetuado através de transferência eletrônica e/ou ordem de
pagamento/cheque nominal, conforme legislação vigente, mediante apresentação das Notas Fiscais,
devidamente atestada pelo Setor competente, em letra bem legível, sem rasuras, juntamente com
comprovantes de regularidade fiscal.
3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento e não
haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora, referente a entrega efetiva de cada parcela
de compra, através de transferência eletrônica, conforme legislação vigente, mediante apresentação
de Notas Fiscais, devidamente atestadas pelo Setor competente, em letra bem legível, sem rasuras,
juntamente com comprovantes de regularidade fiscal
3.2.1. Ao contratante reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à empresa
contratada os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de cláusulas constantes deste edital e do contrato.
3.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que
poderá ser compensada com os pagamentos pendentes, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
3.4. Cada Nota Fiscal deverá vir acompanhada, para liquidação, de Certidão Negativa de Tributos e
Certidão Negativa de Dívida Ativa emitida pela Secretaria de Finanças.
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos das
dotações orçamentárias afetas ao Orçamento vigente do Município de Anhanguera - GO, conforme o
Pregão Presencial - SRP nº 002/2019.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
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3.5. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar
o trâmite de recebimento e fornecimento dos produtos e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.

Av.

5.1. O presente contrato terá vigência de ___ (_____) meses, a partir da data de sua assinatura,
encerrando-se, vencendo antecipadamente em caso de exaurimento da quantidade contratada, nos
termos do disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
6.1. Havendo mútuo interesse, o contrato decorrente de cada parcela de compra poderá ser
prorrogado por acordo entre as partes, através de termo aditivo, se enquadrado nos permissivos do
art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que o contrato original tenha sido, obrigatoriamente, assinado no
prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
7.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas
nos arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, através de termo aditivo.
CLÁUSULA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS
8.1. Os acréscimos dos produtos contratados que porventura venham a ocorrer, durante a vigência do
presente pacto, não poderão exceder ao limite estabelecido de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado deste contrato.
CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
9.1. Os combustíveis deverão ser entregues, diretamente em posto de combustível, situado até 50
km de distância do Município de Anhanguera, mediante apresentação de Requisição devidamente
assinado pelo responsável.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
10.1. Os Combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao
produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não
permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em percentuais além dos
autorizados em sua composição.
10.2. Todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, como tributos, embalagens, fretes,
seguros, encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir no preço
proposto, por conta da empresa contratada.

10.4. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade das proponentes adjudicatárias, nos
termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e contrato dela decorrentes.
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10.5. Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª (primeira) qualidade.
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10.3. Os itens objetos deste PREGÃO serão fornecidos em perfeitas condições de uso, nos exatos
termos das contratações levadas a efeito durante a vigência do contrato, sem qualquer despesa
adicional, inclusive para efeito simultâneo ou posterior verificação, conforme o caso, da
compatibilidade com as especificações pactuadas, especialmente quanto à qualidade, quantidade,
testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento.

Av.

10.6. Quando do fornecimento dos produtos pela licitante vencedora for detectado que o mesmo não
apresenta características e especificações, conforme exigidos no edital e/ou não apresentem 1ª
(primeira) qualidade, o licitante deverá substituí-los por outros que atendem a Administração Pública,
sem ônus adicionais.
10.7. Os produtos que estiverem em desacordo com as especificações não serão recebidos, devendo
a empresa responder pelas divergências detectadas repondo os itens em desacordo no prazo máximo
de 06 (seis) horas, e, se for o caso, arcar com as penalidades aplicáveis previstas em lei.
10.8. A empresa vencedora deverá cumprir rigorosamente os horários programados pelo Município de
Anhanguera, para entrega dos itens licitados.
10.9. A empresa deverá permitir, em qualquer tempo, visitas técnicas em suas dependências, por
funcionários técnicos designados pelo Município de Anhanguera - Goiás, com a finalidade de avaliar as
condições de armazenagem dos produtos em questão, que deverá estar de acordo com a legislação
em vigor e acatar a conclusão do laudo final elaborado, submetendo-se às penalidades previstas e/ou
tomando as providências necessárias, se for o caso, para corrigir os pontos críticos e as irregularidades
levantadas.
10.10. Os elementos (produtos) referentes a cada um dos ITENS deverão estar de acordo com os
padrões brasileiros vigentes e normas técnicas aplicáveis aos produtos, em especial às normas e regras
da ANP - Agência Nacional de Petróleo, com garantia do fornecedor, observado a sua qualidade.
10.11. Os produtos deverão ser fornecidos a partir da assinatura e publicação da Ata de Registro de
Preços até findar a vigência da mesma.
10.12. Não serão admitidas recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade
instalada.
10.13. Em caso de panes, falta dos combustíveis, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO
deverá providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo
máximo de 01 (uma) hora, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços
emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato
10.14. O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na nesta Ata
de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no ato convocatório, e ainda conforme rege a
Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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10.8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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10.8. A Contratante, durante a vigência do contrato, compromete-se a:

Av.

10.8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos combustíveis
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitação e recebimento definitivo;
10.8.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
10.8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
10.8.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
10.8.7. O Município de Anhanguera-Go não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A Contratada, durante a vigência do contrato, compromete-se a:
12.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
12.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;
12.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

12.1.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital, o objeto
com avarias ou defeitos;
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12.1.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério do Município
de Anhanguera, reparar, corrigir, remover ou reconstruir às suas expensas no prazo máximo
de 06 (seis) horas, o produto com avaria ou defeitos;
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12.1.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 12 (doze) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
12.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, carretos, carga, descarga, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execução do
contrato;
12.1.9. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
13.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a entrega dos produtos, podendo para isso:
13.1.1. Sustar o pagamento das faturas no caso de inobservância de qualquer exigência quanto
ao cumprimento do contrato.
13.2. A fiscalização e acompanhamento do cumprimento do fornecimento licitado ficará a cargo do
órgão contratante, ficando designado como gestor representante da administração o servidor
___________ e, na sua falta, ausência ou impedimento, o servidor ________.
13.3. A existência da fiscalização não eximirá a empresa contratada de nenhuma responsabilidade
pelas entregas do produto, notadamente os aspectos de qualidade e segurança.
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14.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá, garantida a defesa prévia,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - multa indenizatória pecuniária de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato,
quando ocorrer inexecução parcial;
III - Multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato,
quando ocorrer inexecução total;
IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
V - Impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
14.1. As sanções cabíveis serão aplicadas de acordo com o disposto no art. 7° da Lei 10.520/02 e arts.
86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, assegurado o contraditório e a prévia e ampla
defesa.

no parágrafo terceiro desta cláusula.
14.3. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos:
I - Das sanções estabelecidas no parágrafo primeiro, incisos I, II e III, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
da intimação da CONTRATADA;
II - Da sanção estabelecida no parágrafo primeiro, inciso IV, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a aplicação da pena.
14.4. O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro
do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na proporção de
1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação não cumprida.
14.5. Tudo o que for fornecido incorretamente e, portanto, não aceito, deverá ser substituído por
outro, na especificação correta, no prazo previsto neste contrato.
14.6. A não ocorrência de substituição no prazo definido ensejará a aplicação das sanções definidas
nesta cláusula.
14.7. As sanções previstas nos subitens 14.2 e 14.3 poderão ser aplicadas cumulativamente de acordo
com circunstancias do caso concreto.
14.8. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada tenha
direito, originário de fornecimento anterior ou futuro.
14.9. Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá
ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na ocorrência do não
pagamento, o valor será cobrado judicialmente.

15.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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15.2. A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, observado o disposto no art. 80 da citada lei, no que couber ao
presente instrumento;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação vigente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão pelo CONTRATANTE,
pelos motivos e na forma e consequência prevista no art. 7° da Lei 10.520/02 e arts. 77 a 80 da Lei nº
8.666/93, aplicando as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da referida lei, no que couber, e os demais
diplomas legais aplicáveis.

15.4. Também o contrato será considerado extinto no caso de serem extintas as fontes utilizadas no
acompanhamento dos preços contratados, e, outra fonte, cuja terminologia mais se aproximar dos
produtos licitado, for considerada inviável por quaisquer das partes.
15.5. A rescisão contratual pelo motivo descrito no parágrafo terceiro não gerará, à quaisquer das
partes, direitos a indenizações ou compensações, não importando o título.
15.6. O contrato se extinguirá ainda em caso de inadimplência da CONTRATADA com a Fazenda
Municipal.
15.7. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso da rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
15.8. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da referida lei, no que
couber, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito ao pagamento devido pela execução do contrato
até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
16.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte,
salvo os motivos com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata
rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
17.1. Caberá a CONTRATANTE providenciar o cadastramento deste contrato no site do TCM-GO, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da sua publicação oficial, nos termos da Instrução
Normativa - IN nº 00009/2015.
17.2. Caberá, ainda, a CONTRATANTE, providenciar a publicação do presente contrato no Placard de
Avisos da Prefeitura Municipal, bem como no portal do Município de Anhanguera - GO (site internet).
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cumari - GO, para ação que resulte ou possa resultar do disposto
neste contrato, dispensando-se quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, a
CONTRATANTE e a CONTRATADA assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e para
uma única finalidade, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo
firmadas.

61

Anhanguera - GO, ____ de_______ de 2019.
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CONTRATANTE

Av.

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
__________________________________
Nome:
CPF:
RG:
__________________________________
Nome:
CPF:
RG:

ANEXO V
(PROCURAÇÃO)

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis
de natureza legal).
OUTORGADO: (nome e qualificação).
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OBJETO: Representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Anhanguera.
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PODERES: A quem confere amplos e irrestritos poderes especialmente para representar a
outorgante nos atos e fatos necessários do PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 002/2019 DO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GOIÁS, conferindo-lhe ainda
poderes especiais para assinar documentos, requerer credenciamento, apresentar proposta,
lances verbais, negociar preços e demais condições, interpor e desistir de recursos,
apresentar declarações, firmar compromissos ou acordos, podendo ainda, substabelecer
está para outrem com ou sem reserva de poderes.

Local e data
Assinatura e carimbo do Representante Legal

Obs. devidamente assinada pelo representante legal e com firma reconhecida em cartório

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO.
(Impresso em papel timbrado da empresa)
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A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
__________________,
por
intermédio
do
seu
representante
legal,
Sr.(a)
________________________________, portador(a) do RG nº ____________________ e do

63

Referência: Pregão Presencial - SRP- nº 002/2019.

CPF nº ___________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que não está
impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de Anhanguera, e
nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para
sua habilitação ou que invalide a sua participação no certame licitatório, Referência: Pregão
Presencial – SRP nº 002/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

Assinatura e carimbo do Representante Legal
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Obs. devidamente assinada pelo representante legal e com firma reconhecida em cartório.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES (art. 7°, XXXIII CF).
(Impresso em papel timbrado da empresa)

Referência: Pregão Presencial - nº 002/2019.
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
__________________,
por
intermédio
do
seu
representante
legal,
Sr.(a)
________________________________, portador(a) do RG nº ____________________ e do
CPF nº ___________________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99 e inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )
(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

Local e data
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Assinatura e carimbo do Representante Legal
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Obs. devidamente assinada pelo representante legal e com firma reconhecida em cartório.
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ANEXO VIII
(Em papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
(Impresso em papel timbrado da empresa)

Referência: Pregão Presencial - nº 002/2019.
A
empresa
__________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº_________________, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a)
__________________, portador(a) do RG nº ___________ e do CPF nº
______________________, DECLARA, para os fins do Edital do Referência: Pregão Presencial
- SRP - nº 002/2019.
, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente
data, é considerada:
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006,
alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;
(
) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006.
Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou
empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações
constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.
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Local e data.
____________________________________
(nome completo do declarante)
(RG do declarante)
(com firma reconhecida em cartório)
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Fazer Declaração falsa de enquadramento na condição de ME ou EPP, frustrando o caráter competitivo do procedimento
licitatório, com intuito de obter para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, é tipificado como crime
na Lei Geral de Licitações (art.90, Lei 8666/93). Também é caso de aplicação de sanção administrativa de declaração de inidoneidade, haja
vista ser ato ilícito que visa frustrar os objetivos da licitação (art. 88, Lei nº.8666/93).

ANEXO IX
DECLARAÇÃO REFERENTE AO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº 8.666/93.
(Impresso em papel timbrado da empresa)

Referência: Pregão Presencial - nº 002/2019.

A
empresa
__________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº_________________, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a)
__________________, portador(a) do RG nº ___________ e do CPF nº
______________________, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que não possuí dirigentes,
gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração
Direta ou Indireta.

Local e data
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Assinatura e carimbo do Representante Legal.
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Obs. devidamente assinada pelo representante legal e com firma reconhecida em cartório.
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