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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 

PROCESSO N° 2017000206 

TIPO: MENOR PREÇO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/03/2017 

HORÁRIO: 10h00min HORAS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 24.857.609/0001-40, sediado na Av. Mato Grosso, 
nº. 73, Setor Universitário, Goianésia – Goiás, CEP 76.382-045, Telefone: 62-3389-7900, 
através de seu Pregoeiro e demais membros, designados por Decreto Administrativo do Senhor 
Vereador Presidente, torna público aos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006, com suas 
alterações, e demais exigências deste Edital. As propostas deverão obedecer às especificações 
deste Instrumento Convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo os documentos e propostas de habilitação serão recebidos no endereço 

abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, a sessão de processamento 

do Pregão será realizada na data de 27 de março de 2017, a partir das 10h00min (dez horas) 

horas, na sede Administrativa da Câmara Municipal de Goianésia, localizada à Av. Mato Grosso, 

nº 73, Setor Universitário, Goianésia - GO e será conduzido pelo Pregoeiro, Membros e equipe 

técnica do Poder Legislativo, designado nos autos do Processo em epígrafe. 

 

 I - DO OBJETO 

 

 1.1. A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais 

vantajosa para a aquisição de combustível, (gasolina) para manutenção das ações do Poder 

Legislativo, no período estimado de 03/04/2017 a 31/12/2017, Outras condições bem como as 

especificações técnicas completas constam no Anexo I - Termo de Referência. 

  

   II - DA PARTICIPAÇÃO 

 

 2.1. Poderão participar desta licitação somente as pessoas jurídicas.  

 2.2. Nenhum representante poderá representar mais de um participante 

nesta licitação. 

 2.3. Fica impedido de participar desta licitação o interessado que se 

encontrar nas seguintes condições: 

 a) que estiver suspenso ou impedido de licitar ou contratar com a      

Administração, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração; 

 b) consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

 c) com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial. 
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 III – DO CREDENCIAMENTO 

 

 3.1. DA PESSOA JURÍDICA: 

 

3.2. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

 a) tratando-se de representante legal, o 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; 

 

 b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular, deverá conter do reconhecimento de assinatura por cartório competente, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de 

sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a” supra, que comprove os poderes do 

mandante para a outorga. 

 

3.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial que contenha foto (cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF).  

 

 3.4. Será admitido apenas um representante para cada licitante 

credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 

 3.5. A ausência do representante em qualquer momento da sessão 

importará a imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do 

Pregoeiro. 

 

 3.6. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao 

Pregoeiro implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade 

legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

 

 

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 

PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

 4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de 

acordo com modelo estabelecido no Anexo II do Edital deverá ser apresentada fora dos 

envelopes, no ato do credenciamento. 

 

 4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser 

apresentados, separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua 

parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
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 ENVELOPE Nº 01 

 CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA. 

 PREGÃO Nº 01/2017. 

 PROPOSTA DE PREÇOS 

 NOME DO PROPONENTE. 

 CNPJ: 

 

 ENVELOPE Nº 02 

 CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA. 

 PREGÃO Nº 01/2017. 

 DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO 

 NOME DO PROPONENTE. 

 CNPJ: 

  

 4.3. A proposta deverá ser datilografada ou impressa por meio eletrônico, 

em apenas uma via, redigida em língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas 

e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador com poderes para 

tanto. 

 

    4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração. 

 

 

 V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”: 

 

 5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

 

 a) CNPJ ou CPF (MF), nome da empresa ou da pessoa física;  

 b) número do Edital de Pregão; 

  c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em 

conformidade com as especificações do Anexo I – Termo de Referência, deste Edital; 

 d) o preço cotado por litro de combustível, expresso em moeda corrente 

nacional, já incluso: encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, bem como as despesas com 

combustível e outras alusivas à manutenção e conservação do veículo; 

 

 5.2. O preço apresentado na proposta somente poderá sofrer alteração, para 

menos, na fase dos lances verbais. 

 

 5.3. A proposta em desacordo com os termos deste Edital ou dispositivo 

legal vigente, ou ainda que oferecer preço simbólico ou de valor igual a zero, será desclassificada 

pelo Pregoeiro. 

 

 5.4. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 dias, contados 

do dia da abertura da sessão pública deste Pregão. 
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 5.5. Condições de pagamento, que será efetuado conforme minuta 

contratual. 

 

 5.6. Caso haja erros aritméticos, estes serão corrigidos automaticamente 

pelo Pregoeiro. 

 5.7. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da 

proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, sem ônus adicionais. 

 

 5.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. 

 

 5.9. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

   VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO” 

 

 6.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os 

documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 

 

 6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA PESSOA JURÍDICA: 

 

 a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 

 b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

 c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

 d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis e entidades associativas, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício. 

 

    6.3. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem e do 

item VI não precisarão constar do “Envelope Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 

apresentados ao Pregoeiro para o credenciamento neste Pregão. 

 

 6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

 a) Alvará de funcionamento e comprovação de aptidão para desempenho 

da atividade compatível com o objeto desta licitação.  

 

  

 6.5. REGULARIDADE FISCAL: 

 

 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ); 
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 b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame licitatório;  

 c) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade 

Social (INSS), e Tributos Federais, esta agora Certidão Unificada;  

 d) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 e) Certidão do ministério do trabalho (CNDT); 

  f) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual.  

 h) Certidão Municipal, da sede ou domicilio da licitante ou outra prova 

equivalente, na forma da lei. 
 

 6.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

 

 a) declaração de que tomou conhecimento do edital e demais normas 

pertinentes, conforme anexo II. 

 b) declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, conforme anexo III. 

 c) declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, conforme modelo constante do Anexo IV, deste Edital. 

 

6.7 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 
6.7.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da 

participação em certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida, para 
comprovação de sua regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

6.7.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

6.7.3 A falta de regularização da documentação, no prazo previsto no 
subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

6.7.4 Renovado o prazo, se a licitante a que foi adjudicado o bem, não 
apresentou a regularidade, esta incorrerá em pena na forma prevista nesse Edital.  

6.7.5 Declaração de enquadramento de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, com registro na Junta Comercial de seu Estado; 

6.7.6 Declaração assinada pelo responsável legal e o contador da 
empresa, atestando que até a presente data a empresa esta enquadrada no regime de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo constante no Anexo VII. 

 

 VII – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
  

 7.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 

apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 30 (trinta) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
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 VIII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 

 8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 

participar do certame, com duração mínima de 05 (cinco) minutos. 

 

 8.2. Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao 

Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 

modelo estabelecido no Anexo II do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 

documentos de habilitação. 

 

 8.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado 

o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 

certame. 

 

 8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro será feita pelo menor 

valor/lance por litro e lote, e visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

 a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 

Edital; 

 b) que apresentem preços baseados exclusivamente em proposta dos 

demais licitantes. 

 

 8.3.1. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas 

das demais licitantes. 

 

 8.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas pelo menor valor 

por quilômetro, para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

 

 a) seleção da proposta de menor preço por quilômetro e as demais com 

preços até 10% (dez por cento) superiores àquela; 

 

 b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 

3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

 8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas para formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior 

preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

empate de preços. 

 

 8.5.1. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na 

ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 

completa da ordem de lances. 
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 8.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, não podendo ser inferior a R$ 0,01 (um centavo). 

  

 8.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

 

 8.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 

selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 

considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

 

 8.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor 

com vistas à redução do preço. 

 

 8.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 

 8.10.1. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes a 

composição de preços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários. 

 

8.11. Considerada aceitável as ofertas de menores preços, serão abertos os 

envelopes contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

 

 8.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos 

de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 

sobre a habilitação, inclusive mediante: 

 

 a) substituição e apresentação de documentos; ou, 

 b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

 8.12.1. As verificações serão certificadas pelo Pregoeiro e deverão ser 

anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

 

 8.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 

indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o 

licitante será inabilitado. 

 

 8.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos 

neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame. 

 

   8.14. Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo 

autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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8.15 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DAS MICROEMPRESAS 

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 
8.15.1 Para as microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será 

assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação das mesmas;  
  

8.15.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

 
8.15.3 Ocorrendo o empate proceder-se-á da seguinte forma:  
 
8.15.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

 
8.15.5 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do subitem;  

 
8.15.6 Na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
 
8.15.7 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 

 IX – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 

 9.1. No final da sessão, o licitante que tiver interesse em recorrer deverá 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde então intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 

do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 

 

 9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante imporá a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante 

vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 

 9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

 

 9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, 

a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento. 
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 9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

 X – DA CONTRATAÇÃO 
 

 10.1. As condições contratuais constam da Minuta de Contrato, Anexo V 

deste Edital. 

 

 10.2. Os proponentes vencedores terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da convocação, para assinar o Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e 

desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Câmara Municipal. 

  

10.3. A recusa injustificada do licitante proponente vencedor em assinar o 

contrato dentro do prazo estabelecido sujeitará, ainda, o licitante à aplicação da penalidade de 

suspensão temporária pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

 10.4. No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar 

documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante 

a assinar o contrato em nome do proponente. 

 

 10.5. A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da 

regularidade e validade da documentação apresentada pelo proponente vencedor, na data da 

assinatura. 

 

 XI – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

          11.1. Os recursos financeiros para o cumprimento do presente Edital 

correrão às contas das seguintes dotações orçamentárias vigente: 

01.0101.01.031.2009.4101.339030 (100). 

 

 XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 12.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em 

favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

 12.2. Fica assegurado a Câmara Municipal de Goianésia Goiás o direito 

de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a 

presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

 12.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
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 12.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dia de expediente na Câmara Municipal de Goianésia - Goiás. 

 

 12.5. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, devendo ser assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes 

presentes. 

 

 12.6. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser 

Registradas expressamente na própria ata. 

 

 12.7. Todas as propostas, bem como os documentos de habilitação cujos 

envelopes forem abertos na sessão, serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes 

que desejarem. 

 12.8. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais 

licitantes ficarão à disposição para retirada na sala da Comissão Geral de Licitação deste 

Município, durante 10 (dez) dias após a publicação dos contratos, findos os quais poderão ser 

destruídos. 

 

 12.9. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão. 

 

 12.10. A petição será dirigida a autoridade competente, que decidirá no 

prazo de um dia útil. 

 

 12.11. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame. 

 

 12.12. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo 

Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 

 

   12.13. Maiores esclarecimentos sobre o presente Pregão, bem como cópia 

do presente Edital, poderão ser obtidos na Câmara Municipal de Goianésia - Goiás, na Sala da 

Comissão Geral de Licitação, no horário de expediente, apresentando copia de documentos 

relacionados a empresa ou pessoa física. 

 

   12.14. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de 

ordem estritamente informal. 

 

   12.15. Constituem, como parte integrante e complementar do presente 

Edital, os seguintes elementos: 

 

   - Anexo I – Termo de Referência; 

   - Anexo II – Modelo de Declaração de tomou conhecimento do edital; 

   - Anexo III – Modelo de Declaração de fatos impeditivos; 
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 - Anexo IV – Declaração de emprego;  

 - Anexo V – Minuta do Contrato; 

 - Anexo VI – Minuta da Proposta; 

 - Anexo VII – Declaração de Enquadramento Micro Empresa e Empresa 

de Pequeno Porte; 

 

12.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Goianésia, Goiás. 

 

12.17. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

 

12.18. Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais, deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

 

12.19. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 

comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento. 

 

12.20. A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação 

de todos os termos deste Edital. 

 

   SALA DAS LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GOIANÉSIA - GOIÁS, aos 15 dias do mês de março de 2017. 

 

 

 

Vitor Hugo Luciano Veríssimo 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 

PROCESSO N° 2017000206 

TIPO: MENOR PREÇO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/03/2017 

HORÁRIO: 10h00min HORAS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 
 
 

1. OBJETO: 

 

1.1. Este termo tem por objeto a Contratação de Empresa especializada no ramo de 

fornecimento de combustíveis, em manutenção aos trabalhos deste Poder Legislativo, sendo 

que a aquisição e seu julgamento do tipo: MENOR PREÇO. 
 
 
 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

             2.1. Contratação de Empresa especializada no ramo de fornecimento de combustíveis, 

para  manutenção das  a t iv idades  aos trabalhos deste Poder Legislativo. 
 
 
 

3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO; 

 

COMBUSTIVEL QUANTIDADE ESTIMADA  VALOR / LT 

GASOLINA COMUM 10.000 LT  

 

 

4. PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO 

 
4.1 O pagamento será efetuado de acordo com o término do mês, das requisições 

apresentadas e recebimento definitivo da emissão de nota fiscal. 

 

 

Goianésia - Goiás, 15 de março de 2017. 

 

 

Vitor Hugo Luciano Veríssimo 

Pregoeiro 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 

PROCESSO N° 2017000206 

TIPO: MENOR PREÇO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/03/2017 

HORÁRIO: 10h00min HORAS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO PLENO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 

 

 

 

 

O (A) Licitante ______________________________________, cadastrada no CNPJ/MF ou CPF 

(MF sob o nº __________________, estabelecido na _______________________, por seu 

representante legal, declara junto a Câmara Municipal de Goianésia - Goiás, que tomou 

conhecimento e atende a todos os requisitos de habilitação e apresentarão os envelopes contendo 

a indicação do objeto e dos preços oferecidos, no processo licitatório de que trata o Edital de 

Pregão Presencial nº 001/2017. 

 

 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e administrativa por 

eventual falsidade. 

 

 

 

Local ___ de __________ de 2017. 

 

 

_____________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

 

Obs.: Apresente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado 

do licitante. 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 

PROCESSO N° 2017000206 

TIPO: MENOR PREÇO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/03/2017 

HORÁRIO: 10h00min HORAS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

DA HABILITAÇÃO 

O signatário da presente, em nome da proponente, .........................., estabelecida a ................, 

inscrita no CNPJ..................., declara, para todos os fins de direito junto ao processo ........... nº,  

a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a 

idoneidade da proponente nos termos do Artigo 2, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações subsequentes.. 

 

 

 

 

Local ___ de __________ de 2017. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Apresente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado 

do licitante. 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 

PROCESSO N° 2017000206 

TIPO: MENOR PREÇO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/03/2017 

HORÁRIO: 10h00min HORAS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

O (A) Licitante _____________________, inscrita no CNPJ/MF ou CPF(MF) sob o nº 

____________________, por intermédio de seu representante lega o(a) Sr.(a) ___________, 

portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF/MF nº ________________, 

declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não 

utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, 

exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme Lei nº 9.854/99). 

Local, ____ de __________ de 2017. 

 

_____________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

 

 

 

Obs.: Apresente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado 

do licitante. 
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ANEXO V 

MINUTA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 

 

 

Contrato de Fornecimento que, entre si, fazem, 

de um lado, como contratante, A Câmara 

Municipal de Goianésia Goiás, devidamente 

representada por seu Presidente, Vereador 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e, de outro lado, como 

contratado, ____________, na forma   e 

condições seguintes:   

 

       

I - DAS PARTES: 

 

É contratante a Câmara Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 24.857.609/0001-40, com sede na Avenida Mato 

Grosso nº 73 – Setor Universitário, nesta cidade, neste ato representada por seu Presidente, 

Vereador xxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, gerente comercial, residente e domiciliado nesta 

cidade. 

 

É contratado(a) o(a)  Sr.(a)_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________. 

 

II - DO OBJETO: 

 

É objeto do presente contrato, a prestação, pelo (a) contratado(a), aquisição de combustível 

conforme anexo I do edital: 

 

Fazem parte integrante deste contrato, independente de sua transcrição, o Edital de Pregão nº 

01/2017, a Proposta de Preços e outros documentos utilizados no julgamento da respectiva 

licitação. 

 

III - DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 
O preço da aquisição é de R$ ________ (_____________________) por litro. Ao final de cada 

mês será apurada a quantidade utilizada e o pagamento correspondente dar-se-á até o quinto dia 

do mês subsequente. 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA 
 
 

          “Promovendo o bem-estar social” 

 
 

        
                
      

                  GESTÃO 2017/2018 

Av. Mato Grosso Nº 1173, St. Universitário - Goianésia - Goiás 
CEP 76382-045 - Fone: (62) 3389-7900 

www.camaragoianesia.go.gov.br 

A contratante deduzirá, por ocasião de cada pagamento, os impostos ou taxas que for da sua 

competência reter, nos termos da respectiva legislação. 

 

IV – DO REAJUSTE: 

 

O presente ajuste será irreajustável. Será, entretanto, reajustável, caso seja comprovado o 

rompimento do equilíbrio-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea 

“d”, §§ 5º e 6º, da Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993, que admite a modificação do 

instrumento contratual por acordo entre as partes para o restabelecimento da equação 

econômico-financeira. 

 

V - DO PRAZO: 

 

O presente instrumento vigorará no período estimado de 03 de abril de 2017 a 31 de dezembro 

de 2017. 

 

VI - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

 

O (A) contratado (a) executará a entrega de acordo com as solicitações por requisição do 

contratante. 

 

O (A) contratado (a) é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito por aquela. 

 

O (A) contratado (a) é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, bem como pelas despesas com combustível e outras alusivas à manutenção e 

conservação do veículo, resultantes da execução deste contrato. 

 

Obriga-se, ainda, o (a) contratado (a) a manter, durante toda a execução deste contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele (a) assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação que deu origem a este instrumento. 

 

VII - DA NOTA DE EMPENHO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

Para efeito de emissão da competente Nota de Empenho, estima-se em R$ ___________ 

(_______________________), o valor global a ser dispendido pela contratante, na vigência deste 

instrumento, ocorrendo a despesa à conta da dotação orçamentária seguinte:  

 

01.0101.01.031.2009.4101.339030 (100). 

 

VIII - DAS PENALIDADES: 

 

Incorrerá na multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do presente instrumento, a 

parte que descumprir qualquer cláusula ou condição nele ajustada. 

 

IX - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
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A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências acima 

estipuladas e mais as constantes da lei nº 8.666, de 21/06/93. 

 

Constituem motivo para rescisão deste contrato: 

 

I - o não cumprimento, ou o cumprimento irregular, ou a lentidão no cumprimento de quaisquer 

das cláusulas, especificações e prazos previstos neste instrumento; 

II - a subcontratação total ou parcial do seu objeto e a associação do (a) contratado (a) com 

outrem para o fornecimento contratado; 

 

III - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

 

Ficam expressamente reconhecidos os direitos da contratante, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77, da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

 

Poderá, ainda, operar-se a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, desde que 

haja conveniência para a contratante. 

 

X - DOS CASOS OMISSOS: 

 

Aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para o esclarecimento dos casos por ventura 

omissos neste termo de contrato. 
 

XI – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO: 

 

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de suas transcrições parciais ou totais, o 

Edital de licitação respectivo e a proposta vencedora da CONTRATADA. 

 

XII - DO FORO: 

 

É competente o Foro desta Comarca de Goianésia, Estado de Goiás, para dirimir qualquer 

questão oriunda deste contrato. 

 

E, por estarem justos, combinados e contratados, digitou-se o presente contrato em 04 (quatro) 

vias, sendo que uma delas constituirá o arquivo cronológico da Câmara, e após lido e achado 

conforme pelas partes, na presença das testemunhas abaixo declaradas, foi em tudo aceito, sendo 

assinado pela contratante e pelo(a) contratado(a) e pelas testemunhas. 

 

Goianésia, Goiás, ____ de _________ de 2017. 

 

 

 

 

 

Vereador XXXXXXXXXXXXX    CONTRATADO (A) 
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   CONTRATANTE 

Presidente da Câmara 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: Nome: 

CPF.: CPF.: 

RG.: RG.: 

 

  



 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA 
 
 

          “Promovendo o bem-estar social” 

 
 

        
                
      

                  GESTÃO 2017/2018 

Av. Mato Grosso Nº 1173, St. Universitário - Goianésia - Goiás 
CEP 76382-045 - Fone: (62) 3389-7900 

www.camaragoianesia.go.gov.br 

ANEXO VI 

MINUTA DA PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 

PROCESSO N° 2017000206 

TIPO: MENOR PREÇO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/03/2017 

HORÁRIO: 10h00min HORAS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 

 

Proponente: ________________________________________________________________. 

 

Endereço: __________________________________________________________________. 

 

CPF/CNPJ (MF): ____________________________________________________________. 

 

 

Apresentamos nossa proposta para este termo q u e  tem por objeto a Contratação de 

Empresa especializada no ramo de venda  de  combus t ível , objeto do processo licitatório 

Pregão Presencial 001/2017, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 

seus anexos. 

 

COMBUSTIVEL QUANTIDADE  VALOR / LITRO 

GASOLINA 10.000 LT   

 

Período de execução do fornecimento: ............abril  de 2017 a 31 de dezembro de 2017. 

 

Forma de pagamento: conforme Minuta Contratual. 

 

DECLARAÇÕES: 
 

a) declaro que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 

de sua abertura; 

 

b) declaro que aceito as condições estabelecidas no Edital de Pregão nº 01/2017 e na Minuta 

Contratual; 

 

c) declaro que o preço proposto inclui todas as despesas com encargos trabalhistas, 

previdenciários e fiscais, bem como com combustível e outras alusivas à manutenção e 

conservação do veículo. 

 

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da 

Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações 

pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam 

sobre a presente licitação.  
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Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou 

abatimentos, impostos, taxas e encargos sócias, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais 

e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que 

incidam sobre o fornecimento. 

 

_________________, ____ de ______________ de 2017. 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

Obs.: Apresente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado 

do licitante. 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 

PROCESSO N° 2017000206 

TIPO: MENOR PREÇO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/03/2017 

HORÁRIO: 10h00min HORAS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 

 
 
MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 
“DECLARAÇÃO 
 
 
 
............(Razão Social da Empresa).........., estabelecida

 na...........(endereço completo)................,inscrita no CNPJ sob 

n.°......................,representada pelo......................, brasileiro, RGn°................,CPF 

n°............residente e domiciliado (endereço) declara para os devidos fins que na presente data a 

mesma se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 de 14/12/2006, 

que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta portanto a 

sua  participação no processo n°................, Pregão Presencial n°................., junto à Câmara 

Municipal de Goianésia. 

 

Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

....................... de................................ de 2017. 
 
 
 

Responsável da Empresa, CPF e RG: 
 
 

 

 

Contador, CPF e CRC 
 
 
 
 
Obs.: Apresente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado 

do licitante. 

 


